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A diretoria de responsabilidade social do ABN tem a missão de tornar-se desnecessária  
 
A paulista Maria Luiza Pinto tem data marcada para perder o emprego: o fim do ano que vem. Ela 
sabe disso desde novembro de 2001, quando aceitou o convite de criar a diretoria de 
responsabilidade social do banco ABN Amro no Brasil. Na época, ela era responsável pela área 
mundial de recursos humanos do banco e vivia na Holanda, mas aceitou a proposta do presidente 
do ABN no Brasil, Fábio Barbosa, mesmo sabendo que o projeto tem data certa para acabar. "Meu 
objetivo é fazer com que, até novembro de 2004, a preocupação com a responsabilidade social 
faça parte da rotina de todos, e não de um único departamento", diz ela. "Quando isso acontecer, 
minha posição e a área que coordeno deixarão de fazer sentido."  
 
Conseguir que 23 000 funcionários entendam o conceito de responsabilidade social -- e passem a 
agir de acordo com ele no dia-a-dia -- é muito mais complexo do que fazer programas para 
menores, para idosos ou de preservação do meio ambiente. Por isso Maria Luiza conta com a 
ajuda de outros sete profissionais. Eles também perderão seus postos quando -- e se -- o banco 
alcançar seu objetivo. "Não somos um grupo de ação social", diz Maria Luiza. "A equipe é formada 
por pessoas que têm conhecimento profundo das diferentes áreas do banco. Isso é importante 
para conseguirmos vender nossa idéia da melhor forma." Uma das regras do grupo é a seguinte: 
ninguém pode, sozinho, assumir a responsabilidade por determinado projeto. "O papel é 
justamente assegurar que os funcionários, quando nossa área deixar de existir, consigam se 
mover sozinhos."  
 
O trabalho começou com a criação de nove frentes de trabalho. Elas são agrupadas por temas -- 
como microcrédito, diversidade e meio ambiente -- e lideradas por profissionais de diversas áreas. 
Apesar do trabalho sistematizado, a maioria das ações surge informalmente. Um exemplo de 
responsabilidade voltada para os clientes foi a recente sugestão de um funcionário para que o 
ABN mudasse o extrato nos caixas eletrônicos. Ele percebeu que muitos clientes se confundiam 
porque o saldo que aparecia no documento trazia embutido o valor do crédito disponível no 
cheque especial -- e isso os fazia gastar além da conta, tendo depois de pagar juros ao banco. 
Outro exemplo: quando um diretor que trabalha em São Paulo viaja para fazer alguma 
apresentação em outro estado, ele precisa incluir um discurso sobre os valores do banco.  
 
Uma prática que está ganhando força é fiscalizar a ética e a responsabilidade nos diversos 
contratos do ABN. O banco já interrompeu o relacionamento com cinco clientes porque eles não se 
mostraram interessados em seguir seus valores. Um deles -- um criador de camarões em 
Pernambuco -- deixou de receber um empréstimo depois que uma organização não-
governamental avaliou o impacto de seu trabalho no meio ambiente.  
 
ONGs como a que agiu em Pernambuco possuem papel decisivo no projeto do ABN. Cerca de 1 
600 funcionários foram treinados pela ONG Amigos da Terra para aprender a avaliar o perfil dos 
clientes do ponto de vista da responsabilidade social (leia mais sobre o trabalho dessa ONG no 
Portal EXAME, www.portalexame.com.br). "Hoje sabemos que é importante conhecer os valores 
de cada possível cliente antes de iniciar um relacionamento", diz Vilma Braga, diretora do ABN 
Amro Real para o sul de Minas Gerais.  
 
 
 
 
 
 
 



Antonio Barbosa, diretor adjunto de afinidades, enxerga oportunidades de unir o lucro e a boa 
ação num só produto. Em novembro do ano passado, ele inaugurou um programa feito para 
professores do ensino básico e fundamental. Cada professor que abria uma conta no ABN recebia 
um kit com diversos materiais de uso diário na sala de aula. "Poderíamos dar um desconto ou um 
bônus", diz Barbosa. "Mas a idéia era ajudar efetivamente o professor, e não só facilitar em 
termos financeiros." Segundo Barbosa, é crescente em sua equipe a preocupação de associar a 
criação de produtos a ações sociais. "Esse é um de nossos objetivos: mostrar que não é 
necessário separar o trabalho do social", diz Maria Luiza. "Na verdade, as duas coisas devem 
andar sempre juntas."  
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