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HBR: O que o Itaú entende como gestão sustentá
vel do negócio? 
Denise Hills: A grande discussão, o foco atual — na 
verdade, uma consequência da evolução do pró
prio tema sustentabilidade nas organizações —, é 
sobre como incluir sustentabilidade nas decisões de 
negócios no dia a dia, tanto quanto incluímos uma 
questão legal, aspectos de compliance, de ética, e o 
aspecto financeiro propriamente dito. Neste último 
caso, passamos a discutir a viabilidade financeira 
de um negócio, produto ou serviço em outras bases. 
Não é mais apenas questão de analisar o resultado 
hoje, mas também amanhã, o curto e o longo prazos 
têm que ser considerados. É preciso pensar se um 
seguro, um empréstimo ou um investimento estará 
contribuindo para um país melhor no futuro, para 
uma economia melhor e um mercado melhor. Afinal, 
sendo líder, quanto mais o Itaú contribuir para a evo
lução do mercado, mais chances terá de viabilizar a 
continuidade da sua liderança. Incluir a sustentabili
dade na decisão é reconhecer que a organização está 
inserida em um contexto, que tem impactos sobre os 
negócios. Aprender a lidar com o entorno — o que, na 
língua da sustentabilidade, é "incorporar externali-
dades", ou seja, considerar impactos que não só os l i
gados diretamente aos negócios — faz uma tremenda 
diferença. É pensar em performance financeira, mas 
preocupado em continuar no radar (e na escolha) tan
to dos clientes como da sociedade — o que chamamos 
de "licença social para operar". É ser uma empresa 
viável, para continuar fazendo parte do ambiente de 
decisões e escolhas das pessoas. 
Como fazer isso, na prática? 
É simples e, ao mesmo tempo, tão complexo, tão 
difícil de fazer no dia a dia porque é novo. Envolve 
uma mudança cultural, com acoplamento de novas 
variáveis ao processo de decisão, que ainda não são 
quantificáveis e nem está claro para todos o que e 
como tem que ser transformado, é difícil de medir. 
Este é o trabalho da área de sustentabilidade: tradu
zir os temas para a organização, dizer o que deveria 
ser preocupação para um banco. Educação financei
ra, inclusão social, incorporar impactos climáticos 
na decisão de concessão de crédito? Já fazemos es
se tipo de análise antes de conceder empréstimos a 
grandes empresas, agora estamos estendendo a pe
quenas e médias, por exemplo. 

Quais são as principais diretrizes e o que o banco 
vem fazendo para implantar com sucesso as práti
cas de gestão sustentável? 

Temos grandes guidelines: a "política de sustentabili
dade", que foi reformulada e reforçada a partir da fu
são entre Itaú e Unibanco em 2008, é o que dá diretriz à 
organização para condução dos negócios e estratégias; 
temos a "essência", com oito temas que o banco enten
de que devem ser tratados e mencionados. Tudo está 
explicado no nosso novo site sobre sustentabilidade, 
lançado no começo deste ano. No que diz respeito à 
educação financeira, por exemplo (um dos oito temas 
essenciais para o banco), temos conhecimentos que 
devemos colocar à disposição da sociedade para aju
dar todos a tomar decisões mais responsáveis. A sim
ples escolha entre comprar um bem à vista ou a prazo, 
investir num fundo ou na poupança, pode significar 
uma vida mais viável ou não para o cliente. No Brasil, 
gastamos muito tempo trabalhando, mas não per
demos nem uma hora por semana pensando nessas 
questões seriamente, fazendo planejamento. E o Itaú 
também usa esse conhecimento para tomar decisões 
internamente, para lançar produtos, fazer ofertas. 

Quando e como surgiu a ideia de sistematizar práti
cas de gestão sustentável no banco? 
Itaú e Unibanco já eram signatários de pactos, já ti
nham uma prática, participação em índices de ações, 
vários compromissos nesse sentido. Mas a fusão 
acelerou muito o processo. Hoje, entendemos que 
a liderança que exercemos no mercado financeiro é 
uma tremenda responsabilidade do ponto de vista 
do nosso papel na sociedade. O banco quer "ser líder 
em performance sustentável e satisfação do clien
te". Perfomance sustentável é isso, permanecer líder 
nesse contexto, neste País. 

Quais são as novas tendências que precisam ser 
monitoradas e incorporadas pelo banco? 
Estamos em um processo de evolução, de transição 
do "business as usual" para a nova economia. Como 
precificar, incluir, avaliar e tomar decisões sobre im
pactos de mudanças climáticas, de biodiversidade 
e custos ambientais em uma concessão de seguros, 
por exemplo? Posso dar um seguro para uma empre
sa que está indo bem financeiramente hoje, mas que 
causa danos ao ambiente e pode ficar refém de falta 
de água? Ou o contrário: uma empresa/cliente que 
está valorizando o relacionamento com stakehol-
ders deve ser reconhecida, premiada por meio da 
cobrança de juros e taxas menores, por esse seu di
ferencial? O mesmo vale para investimentos. Nem 
sempre esse diferencial está incorporado aos pre
ços das ações. Mas já é considerado uma vantagem, 



embora os preços não estejam ajustados a isso e 
não sejam tão homogêneos — algumas empresas 
se beneficiam mais disso do que outras, em alguns 
países isso é mais valorizado do que em outros, em 
alguns momentos esses diferenciais se traduzem em 
vantagens concretas, em outros não. Porque tudo é 
novo, falta a exata compreensão do que isso significa. 
Nosso papel, além de entender, é disseminar esse en
tendimento aos nossos clientes. Estamos atentos aos 
novos riscos, a traduzir esses temas para a realidade 
dos negócios, e eventualmente fomentar pesquisas, 
ser parceiro de outras empresas com os mesmos de
safios". Esta é uma nova forma de atuar. Manter a im
plantação na estratégia, incorporando externalida-
des na tomada de decisões, na geração de valor (que 
é algo maior do que geração de resultado financeiro). 
Mais do que falar em marca, trata-se de reputação. 

Que conselhos daria a outras empresas que estão 
começando a adotar uma estratégia transversal e 
ampla de sustentabilidade corporativa? 
É preciso se apressar, o tema só evolui, só cresce, e fica 
cada vez mais presente a consciência de que não se fa
zem negócios dissociados do ambiente que vivemos. 
Mesmo que não se saiba ainda quantificar, e mesmo 
que essa consciência não esteja amplamente dissemi
nada, nossos atos como cidadãos, tanto quanto os ne
gócios das empresas, têm consequências, trazem ris
cos. Cada vez mais temos que buscar escolhas seguras 
e saudáveis. Não há mais espaço para viabilizar pro
dutos e serviços em detrimento de causas, pessoas ou 
ambientes. Pode ser que, por algum tempo, negócios 

insustentáveis no futuro permaneçam viáveis. A con
quista da sustentabilidade é uma jornada, é cultural, 
um novo olhar sobre como viver, tomar decisões e se 
relacionar. Qualquer negócio que comece hoje tem 
que começar com essa lógica, senão seu índice de via
bilidade será baixo. Tem muito risco e muita oportu
nidade, muita coisa que vai passar a ser interessante, 
muitos produtos e serviços que passaram a ser rele
vantes que antes eram impensáveis, como os ecolo
gicamente corretos. Foi-se o tempo em que a questão 
ética era opcional, ou era no máximo propaganda; 
hoje não há mais espaço para isso, as novas gerações 
não estão nem mais questionando isso, as crianças já 
nascem com essa preocupação instalada no DNA. 

Talvez os novos clientes dos bancos considerem is
so, mas hoje em dia ainda não se pautam por crité
rios de sustentabilidade para escolher... 
É verdade. Mas para os investidores já faz diferença. O 
mundo não é homogêneo. As razões de escolha de um 
banco hoje ainda passam por preço, localização, aten
dimento, tecnologia... Se você perguntasse, há dez 
anos, o que era um bom banco, a questão tecnológica 
não fazia diferença, hoje é fundamental. Daqui a dez 
anos, as decisões passarão a ser tomadas com base na 
sustentabilidade. Por isso, para os bancos, incorporar a 
sustentabilidade nos negócios é uma mudança cultu
ral que leva tempo, e não é opcional, não dá para acor
dar daqui a dez anos e resolver fazer essa mudança do 
dia para a noite. Estamos discutindo a velocidade, mas 
não a tendência, a tendência está dada. 
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