
Fabio Barbosa: Sustentabilidade está no DNA de sua empresa? 
 
Nos dias de hoje, não basta só falar em desenvolvimento sustentável ou realizar ações 
isoladas. É preciso incutir a sustentabilidade no dia a dia, em cada decisão, permeando 
a essência da atuação da empresa. Essa é uma das principais conclusões da 
apresentação de Fabio Colletti Barbosa, presidente do Grupo Santander Brasil, no 
Fórum HSM de Estratégia. O tema de sua palestra foi “Sustentabilidade e a Estratégia 
da Empresa”. 
 
É claramente perceptível que, nos últimos tempos, a sociedade, em seu processo de 
evolução, tem exigido cada vez mais uma nova postura das empresas. Um número 
crescente de organizações, instituições e pessoas está transitando pelos caminhos da 
busca da sustentabilidade, e todos procuram soluções e respostas. Para as empresas, é 
notório que a inserção da sustentabilidade nos negócios deixou de ser um fato 
diferenciador e passou a ser uma questão de sobrevivência no mercado. “A 
sustentabilidade é o caminho, seja por convicção ou compromisso”, enfatiza Fabio.  
 
Ele apresentou alguns dados de pesquisas que comprovam essa tendência: 
 
- 93% das pessoas acreditam que as questões ligadas à sustentabilidade são críticas 
para o sucesso das empresas. 
 
- 88% creem que a sustentabilidade deve estar no planejamento das empresas (embora 
só 54% das companhias, atualmente, consigam). 
 
- 76% das pessoas têm a convicção de que a sustentabilidade gera valor no longo 
prazo. 
 
- Em termos de relacionamento com os diversos stakeholders (públicos com os quais 
uma empresa mantém contato), 58% acreditam que o maior impacto das práticas 
sustentáveis acontece na relação com os consumidores. 
 
O fato é que estamos e vivemos em um mundo que se torna, a cada dia, mais e mais 
interligado. As pessoas, os países, as empresas e as instituições estão muito próximos, 
a uma distância de um toque ou um clique. A sociedade está conectada em rede. O 
estoque incomensurável de conhecimento acumulado, a quantidade desmedida de 
novas informações por minuto e a multiplicidade de novidades que invadem as nossas 
mentes e todas as nossas telas e ouvidos encerram para qualquer ser humano o desafio 
descomunal de se atualizar a cada piscar de olhos.  
 
Orkut, Facebook, Twitter, LinkedIn. São novas aldeias de comunicação. Termos como 
interdependência, dinâmica de mudanças, colaboração, integração, diálogo, para citar 
alguns dos mais cotados, estão na ordem do dia. Todo dia. 
 
Isso tudo gera novos paradigmas e necessidades diferentes, e pede um novo jeito de 
fazer negócios, em sintonia com os anseios da sociedade. “Não existe mais o mundo 
‘on’ e ‘off’. Estamos ‘on’ o tempo todo. Com isso, o problema não está nas partes, está 
entre as partes”, sintetiza Fabio. “É de suma importância integrar os aspectos 
econômicos, ambientais e sociais em todas as atitudes e nos negócios, para que o 
desenvolvimento seja contínuo”, complementa. 
 
Em sua trajetória, Fabio tem demonstrado que essa é a direção. Desde 1999, com as 
primeiras discussões sobre sustentabilidade no Banco Real (integrante do Grupo 
Santander Brasil), do qual também foi presidente, até o momento atual, coerência de 
posições tem sido uma das características mais marcantes desse executivo que é 
considerado referência no empresariado nacional. 
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