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“ Se você for poeta, verá nitidamente uma nuvem passeando nesta folha de 

papel. Sem a nuvem, não há chuva. Sem a chuva, as árvores não crescem. Sem 

as árvores não se pode produzir papel. A nuvem é essencial para a existência do 

papel. A nuvem e o papel “intersão”. Tudo coexiste nesta folha de papel. Ser é 

“interser”. Não podemos simplesmente ser sozinhos e isolados.” 

 

Thich Nhat Hanh, vietnamita, poeta, indicado para o  Prêmio Nobel da Paz 

em 1967 por Martin Luther King  

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação é um estudo de caso exploratório sobre a estratégia de 

sustentabilidade adotada pelo Banco Real ABN AMRO no Brasil, a partir de 2002. 

Conceitua e contextualiza o desenvolvimento sustentável e apresenta os seus 

princípios e considerações de diferentes autores sobre o assunto. Foi realizada uma 

pesquisa com funcionários e clientes do Banco Real ABN AMRO. Buscaram-se 

também dados secundários, obtidos em materiais do próprio banco durante o 

período estudado. Finalmente, através da análise dos depoimentos e dos resultados 

encontrados, concluiu-se que o Banco Real adotou a estratégia de sustentabilidade a 

partir de 2002, e que há indícios de que esta estratégia gera valor para a empresa. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade – Estratégia – Geração de Valor – Stakeholder – 

Desenvolvimento Sustentável – Interdependência  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation is an exploratory case study about Banco Real strategy and its focus 

on sustainability, in Brazil, since 2002. It aims to define sustainable development and 

presents different views of a variety of authors about this issue. It has been 

concluded a research with some clients and employees of Banco Real. Some 

secondary data, during the period of the case study, has been found inside the bank. 

Finally, through the analysis of the research and the data, it has been concluded that 

Banco Real has adopted the strategy of sustainability, since 2002, and there are 

some factors which shows, without a precise conclusion, that this strategy creates 

some value to the bank.    

Key words: Sustainability – Strategy – Value creation – Stakeholder – Sustainable 

development – Interelation  
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1 INTRODUÇÃO  

 

“Negócios devem ser feitos para beneficiar os seres 
humanos. É preciso criar mais negócios sociais, nos 
quais o lucro seja revertido para os desprovidos. 
Quem sabe um dia a pobreza estará apenas 
confinada em museus, como uma triste lembrança 
do passado”. (informação verbal) 1  

No início da História da Humanidade, o homem estabeleceu relação com 

o meio através de atividades extrativas, de cultivo de subsistência e de 

pastoreio, com a finalidade de atendimento de suas necessidades. 

À medida que o homem ampliou seus conhecimentos, tornou suas 

atividades mais complexas e diversificadas, ampliou a sua influência 

sobre o meio e dele obteve melhores resultados.  

Homem, meio, conhecimento, trabalho, produção, trocas: tudo isto 

possibilitou a construção dos processos produtivo e comercial. Tais 

processos construíram e ampliaram a rede de relações entre os homens 

e países, possibilitando paulatinamente uma melhor possibilidade de 

vida.  

Atividades produtivas, comércio, ciência, necessidade de expansão do 

comércio, mares vencidos, povos se aproximando, novas matérias 

primas, novos conhecimentos, criação de novos sistemas de 

comunicação e o espaço a ser desafiado. E o homem, este ser tão 

complexo, tão contraditório, soube e sabe construir e reconstruir seus 

saberes para continuar a sua vocação de ser o animal do saber e do 

fazer. 

                                                 
1 Muhammad Yunus na EcoPower Conference, conforme cobertura da jornalista Giselle Paulino 
(O NOBEL, 2007). 
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Devido à crescente complexidade das atividades humanas e à 

intensificação das relações de trocas entre os povos, o homem ampliou 

os espaços de exploração da Terra, ocupando-a, hoje globalmente. Tal 

feito, no entanto, só foi possível com o avanço das Ciências, quando o 

homem, entre outras coisas: 

Criou mecanismos para a ocupação da terra de forma produtiva; 

Conseguiu extrair das matas as drogas que lhe aplacaram as dores; 

Soube domesticar os animais; 

Soube transformar o metal em instrumentos de trabalho e; 

Aprendeu a fazer trocas. 

A Terra, “organismo vivo”, e quando explorada com respeito, possui 

capacidade de auto-recuperação. Mas isto não aconteceu: os rios, muitos 

deles, foram poluídos e mortos, a maioria das florestas foi devastada, 

espécies de plantas desaparecidas, animais estão ameaçados de 

extinção, o clima foi alterado e cataclismos são apontados como 

conseqüência das atividades predatórias. As riquezas produzidas não se 

estenderam a todos, mas o resultado dos males causados à natureza 

para a produção desta riqueza é cobrado de todos. Os velhos desafios 

persistem:  

a) Combate às desigualdades econômicas e sociais.  

b) Diminuição das diferenças entre países e pessoas.  

c) Acesso à educação e saúde de qualidade. 

d) Criação de políticas públicas de inclusão social.  

e) Relação comercial mais justa entre as nações.  
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Foco de agências financeiras em atividades que saibam conciliar o 

trabalho, a produção, a necessidade do homem, o lucro e a preservação 

do meio-ambiente. 

O propalado crescimento econômico ilimitado, suposta condição para o 

atendimento das necessidades humanas e o desenvolvimento da 

sociedade, vinha colocando em risco a própria base material de sua 

reprodução. (VIANA, SILVA, DINIZ 2001). 

Esta mesma natureza, que tanto produziu, pede ao homem que saiba 

conciliar seus interesses com as possibilidades de atendimento que ela 

possui. Com a compreensão desta verdade, nasce uma consciência 

ecológica, e isto implica na redefinição do comportamento produtivo do 

homem, tendo como referência as condições ambientais. 

Toda mudança numa época é motivada por um fato significativo, e impõe 

uma nova relação entre o homem e o mundo. E hoje, o fato determinante 

das novas relações entre o homem-homem, e entre os setores produtivo, 

comercial e financeiro é o ecológico. E, no mundo financeiro, entenda-se 

ecológico como financeiramente sustentável.  

“Os limites entre empresas específicas, sistemas de 
comércio, dinâmicas sócias mais amplas e 
ecossistemas são muito mais permeáveis do que 
muitos modelos mentais atuais possam refletir.” 
(WAAGE, 2004, 4 p.). 

Com a Terra mostrando seus limites e com a ausência de fronteiras para 

serem desbravadas, é exigido deste homem, que se vê obrigado a se 

reconhecer como parte da natureza e redefinir novas políticas para a 

obtenção dos bens materiais. 

“Dois dos mais poderosos motores de mudança 
dentro das economias modernas são a explosão 
das tecnologias digitais e a mudança para o 
desenvolvimento sustentável. Ambos exigem que 
repensemos a natureza de bens e serviços; ambos 
têm a capacidade de transformar o relacionamento 



11 

  

entre governos, empresas, cidadãos e 
consumidores". (WILSDON; MILLER, 2001, apud 
WAAGE, 2004, p.3). 

É um novo momento da História. A revolução industrial que deu origem 

ao capitalismo moderno expandiu-se, criou riquezas e possibilitou o 

desenvolvimento material da humanidade, porém a um preço muito alto. 

Para a construção desta riqueza, o homem destruiu mais a natureza, nos 

últimos trinta anos, do que em toda a história da humanidade, sem, no 

entanto, atender às necessidades das sociedades de forma eqüitativa. A 

riqueza produzida construiu mundos diferentes: primeiro mundo, países 

em desenvolvimento, terceiro mundo, porque o resultado do mundo 

industrial teve como premissa primeira, não o homem, mas o acúmulo de 

capital: origem de tantos avanços, tantas riquezas, mas também fonte 

dos grandes males vividos pela humanidade e dos desencontros tão 

presentes, hoje, nas relações humanas.   

Vários níveis de capital natural entram em declínio. O estoque de capital 

natural vem diminuindo e os serviços fundamentais de geração de vida 

que dele fluem estão estágios críticos no que diz respeito a nossa 

prosperidade. (HAWKEN; LOVINS; AMORIN, 2007)  

A idéia de produção baseada na crença do crescimento econômico 

ilimitado e na exploração dos recursos naturais, sem considerar seus 

limites, está sendo questionada pela reação da natureza. O ecossistema 

está doente e seus sintomas são visíveis: efeito estufa, secas, 

catástrofes naturais. 

“Sistemas ecológicos, sociedades humanas e 
empresas estão intimamente entrelaçados. Todos 
nós precisamos do oxigênio produzido pelas 
plantas. O comércio depende fundamentalmente de 
trabalhadores saudáveis e da disponibilidade de 
recursos naturais. Juntos estes elementos afetam o 
resultado final de formas muito reais, quer sejam ou 
não contabilizados em relatórios financeiros”. 
(WAAGE, 2004, p.4) 
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Somente com o reconhecimento da necessidade de uma interação 

harmoniosa de todos os capitais, haverá definição de políticas públicas 

consistentes de recuperação dos solos, reflorestamento, de busca de 

novas técnicas de reprodução, reaproveitamento da água, discussão dos 

efeitos negativos do uso de defensivos agrícolas. Estes temas estão na 

pauta das Ciências, dos políticos e do novo homem, que, agora, 

reconhece que a atividade econômica deve estar subordinada à 

capacidade da natureza, e que se realizada, respeitando-se os seus 

limites, esta atividade será possível, também, no amanhã. Caso isto não 

ocorra, o amanhã será muito difícil.  

Tal reconhecimento aponta para um novo tipo de capitalismo: natural, 

ecológico, humanizado. A relação entre o homem e o ecossistema tem 

que ser revista.  Não se pode continuar com o princípio da submissão, 

mas com o reconhecimento do princípio da interdependência. Tal 

princípio deve ser o orientador de toda atividade humana e, as empresas 

que não fizerem deste princípio os seus lemas, sofrerão censuras de 

seus clientes. 

O capitalismo natural reconhece a interdependência fundamental entre a 

produção e o uso do capital produzido pelo homem, por um lado, e a 

conservação e o fundamental fornecimento do capital natural por outro, 

conforme Nascimento (2008).  

Com o reconhecimento dos conceitos da interdependência, o conceito de 

capital se amplia para: 

a) O capital humano tendo como referência o trabalho, a capacidade 

construtiva, a cultura, a forma organizacional, os valores, crenças; 

b) O capital financeiro: o dinheiro e formas de operacionalização dos 

instrumentos monetários; 

c) O capital manufaturado: as criações do homem – máquinas, as 

ferramentas, fábricas; 
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d) O capital natural: sistemas vivos e os serviços do ecossistema; 

A atividade humana é decorrente de todos estes capitais, que devem 

estar relacionados. Quando um capital suplanta o outro, há desequilíbrio, 

causando conseqüências sérias no ecossistema e na relação homem-

trabalho: com aumento do desemprego estrutural e do nível de violência 

e concentração de renda, tornando a vida mais pobre. É importante 

considerar que as crises são pontes para novas experiências, novas 

organizações econômicas. A discussão do clima, por exemplo, é uma 

questão de discussão pública e global, pois tal fenômeno deixa de ser um 

problema local. A Terra é uma só. As fronteiras foram criadas em função 

do homem. Não há fronteiras para os fenômenos naturais.  Por tudo isto, 

só resta ao homem desenhar um novo modelo de economia, que tenha 

como pressupostos que: 

 O meio ambiente é um fator de produção, com vida própria, e que tem 

capacidade de reorganização limitada; 

a) O desenvolvimento econômico está limitado pelo capital natural, 

que não é renovável; 

b) A organização do comércio, o nível populacional e a definição do 

consumo são elementos a serem rediscutidos para que se construa uma 

economia sustentável; 

c) Todas as formas de capital devem ser valorizadas; 

d) O emprego mais eficaz, produtividade, reciclagem, educação, 

distribuição dos bens e das riquezas de forma mais justa, são elementos 

que constroem um mundo com pessoas mais felizes; 

e) A melhoria da prestação de serviço e a sustentabilidade 

econômica e ambiental dependem da superação das desigualdades 

globais e locais, do aperfeiçoamento das democracias e da educação. 
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Isto gerará uma convivência fraterna e democrática com as diferenças 

religiosas, políticas e raciais.  

Nos últimos cinqüenta anos, o mundo perdeu um quarto da camada 

superior do solo e um terço da cobertura florestal. Mantendo-se o ritmo 

atual de devastação, no espaço de uma geração, o planeta perderá 

setenta por cento dos recifes de coral, os quais hospedam vinte e cinco 

por cento da vida marinha. (HAWKEN; LOVINS; LOVINS, 2007). 

Isto tem ocasionado aos ecossistemas perda de água doce à proporção 

de seis por cento ao ano, e dos ecossistemas marinhos, à proporção de 

quatro por cento ao ano. O buraco de ozônio sobre a Antártida tem vinte 

e três milhões de quilômetros quadrados, e, se forem tomadas medidas 

hoje, o buraco só começará a diminuir em 60 anos. Sem observar, ainda, 

do capital humano, quantos são desperdiçados, descartados do sistema 

produtivo, e sendo acolhido pelo crime, tráfico. 

A saúde do mundo passa pela compreensão de que tudo está interligado: 

países, pessoas, o rio, o ar, os animais e, somente a partir, disto teremos 

meios, vontade, políticas, ciências para tornar possível a vida para todos.  

A História do homem é uma história de desafios, de enfrentamento e de 

criações de novas possibilidades. O limite da oferta de matérias-primas e 

a percepção de que o ecossistema começava a adoecer fez com que 

surgisse o pensamento ecológico. A preocupação da comunidade 

internacional com os limites do desenvolvimento do planeta surgiu na 

década de 60, quando começaram as discussões sobre os riscos da 

degradação do meio ambiente. Tais discussões ganharam intensidade e 

levaram a ONU a promover uma Conferência sobre o Meio Ambiente em 

Estocolmo (1972), onde se discutiu a adequação do desenvolvimento 

com preservação dos recursos naturais, revertendo-se os impactos da 

poluição industrial, do lixo atômico, da degradação dos recursos hídricos, 

entre outros males.  
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Em 1973, o canadense Maurice Strong lançou o conceito de eco 

desenvolvimento, cujos princípios foram formulados por Ignacy Sachs. 

Os caminhos do desenvolvimento seriam seis: satisfação das 

necessidades básicas; solidariedade com as gerações futuras; 

participação da população envolvida; preservação dos recursos naturais 

e do meio ambiente; elaboração de um sistema social que garanta 

emprego, segurança social e respeito a outras culturas; programas de 

educação. Esta teoria referia-se principalmente às regiões 

subdesenvolvidas, envolvendo uma crítica à sociedade industrial.  

Outra contribuição à discussão veio com a Declaração de Cocoyok, das 

Nações Unidas. A declaração afirmava que a causa da explosão 

demográfica era a pobreza, que também gerava a destruição 

desenfreada dos recursos naturais. Os países industrializados 

contribuíam para esse quadro com altos índices de consumo. Para a 

ONU, não há apenas um limite mínimo de recursos para proporcionar 

bem-estar ao indivíduo; há também um máximo. 

A ONU voltou a participar na elaboração de outro relatório, o Dag-

Hammarskjöld, preparado pela fundação de mesmo nome, em 1975, com 

colaboração de políticos e pesquisadores de 48 países. O Relatório Dag-

Hammarskjöld completa o de Cocoyok, afirmando que as potências 

coloniais concentraram as melhores terras das colônias nas mãos de 

uma minoria, forçando a população pobre a usar outros solos, 

promovendo a devastação ambiental. Os dois relatórios têm em comum a 

exigência de mudanças nas estruturas de propriedade do campo e a 

rejeição pelos governos dos países industrializados. 

Foram os debates em torno do eco desenvolvimento que abriram espaço 

ao conceito de desenvolvimento sustentável, definido pelo Relatório 

Brundtland, de 1987.  Neste ano, a Comissão Mundial da ONU sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), presidida por Gro Harlem 

Brundtland e Mansour Khalid, apresentou um documento chamado Our 

Common Future, mais conhecido por Relatório Brundtland. O relatório diz 
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que "Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras 

gerações satisfazerem suas próprias necessidades". O relatório não 

apresenta as críticas à sociedade industrial que caracterizaram os 

documentos anteriores; demanda crescimento tanto em países 

industrializados como em subdesenvolvidos, inclusive ligando a 

superação da pobreza nestes últimos ao crescimento contínuo dos 

primeiros. Assim, foi bem aceito pela comunidade internacional. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, mostrou um 

crescimento do interesse mundial pelo futuro do planeta; muitos países 

deixaram de ignorar as relações entre desenvolvimento sócio-econômico 

e modificações no meio ambiente. Entretanto, as discussões foram 

ofuscadas pela delegação dos Estados Unidos, que forçou a retirada dos 

cronogramas para a eliminação da emissão de CO2 (que constavam do 

acordo sobre o clima) e não assinou a convenção sobre a biodiversidade. 

As necessidades de produção dos bens que atendam às necessidades 

do homem são imprescindíveis, e há, ainda, uma demanda por 

consumos que atendam às necessidades básicas de tantos excluídos 

nos arredores das cidades grandes, nos países emergentes e no terceiro 

mundo. Se no passado recente, bastava que rareasse a matéria-prima 

para que as empresas buscassem outro lugar e continuassem suas 

ações, quase sempre tão predatórias quanto enriquecedoras, hoje, já 

existe uma consciência de repúdio a tais práticas e, por isso, deixa de 

haver lugar para empresas predatórias.  

Os sinais de mudança climática estão se manifestando. A imprensa vem 

profetizando catástrofe, as Academias, umas se manifestam com 

desconfiança, outras, mais cautelosas, colhem dados, fazem simulações, 

são propostos acordos, metas para redução de poluição, campanhas 

para boicotes às empresas poluidoras. Há uma nova pergunta para a 
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pesquisa: serão estas alterações cíclicas? As atuais manifestações 

climáticas são o início de um processo de mudança climática?  

Segundo Robert Ayres (2007, p. 53): 

“No futuro, os problemas ambientais serão mais 
graves e óbvios que os atuais. O desmatamento 
terá jogado mais dióxido de carbono na atmosfera e 
exposto ainda mais a superfície do solo ao efeito 
direto dos raios solares, especialmente nos trópicos. 
O aquecimento global terá aumentado as 
temperaturas médias em alguns graus Celsius, mais 
ainda no extremo norte.  

Conseqüentemente, boa parte do permafrost no 
Alaska, no norte do Canadá e na Sibéria estará 
derretida e liberará metano para a atmosfera, o que 
acelerará o processo de aquecimento Global. O 
nível do mar poderá subir alguns metros, tornando 
muitas ilhas e regiões costeiras inabitáveis. 
“Furacões e tufões continuarão a ser cada vez mais 
freqüentes e fortes à medida que as temperaturas 
da superfície do oceano aumentar.” 

Entretanto, a compreensão de um termo, nem sempre se faz pelo seu 

léxico, mas pela intenção comercial que se quer dar. Sabemos que os 

tempos históricos dos países são diferentes. Conforme as necessidades 

dos países dão-se conceitos mais ou menos valorosos para o meio 

ambiente e, a partir daí, definem-se parâmetros para as atividades. 

Podem outros países, em outro momento econômico, com necessidades 

mais prementes, ainda não satisfeitas, tornarem-se refém de um sistema 

produtivo, muitas vezes, alheio às recomendações das ciências, 

especialmente as ecológicas.  

Embora sejam considerações genéricas, nasce um novo homem deste 

contexto e, que será obrigado a incluir as questões ecológicas nas suas 

decisões econômicas, políticas e de produção, vivendo uma nova 

realidade. Os negócios são e serão obrigados a se redefinirem, 

inaugurando ações produtivas que sejam pautadas na sustentabilidade. 

(WAAGE, 2004). 
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Os executivos têm, no entanto, compreensões diferentes do termo 

sustentabilidade: uns o entendem como mandato moral, outros, como 

uma exigência legal, e outros, apenas, como custo para se fazer 

negócios. (STUART; MILSTEIN, 2003). 

É necessário que se tenha o entendimento de que o prejuízo de uma 

atividade predatória não se restringe ao espaço onde esta atividade está 

sendo desenvolvida, mas a todos. Os homens lotearam a Terra, em ruas, 

avenidas, vilas, cidades, países, mas se esqueceram de que tudo se 

encontra interligado, o mundo é uma grande rede de atividades, e o 

espaço físico é único. Em questões ambientais, o lucro é coletivo, assim 

como o prejuízo.  

Conforme (WAAGE, 2004): Em algumas áreas do mundo, a retirada de 

água excede a taxa de renovação das reservas de lençol freático. 

Mundialmente, 35% dos cardumes de peixes comerciais mais 

importantes apresentam um padrão de declínio de produção e outros 

25% estão sendo pescados em seu limite biológico e estão vulneráveis 

ao declínio em número. Mais de 50% das áreas úmidas do mundo foram 

destruídas durante o século passado. 

As nações devem se preocupar com o desenvolvimento de atividades 

que envolvam, além do comércio, a interação global, que contemplem 

todos os aspectos, e assim inaugurar a possibilidade da vida de todos, 

não só de hoje, mas também, do amanhã. É um comportamento solidário 

que se há de estabelecer entre homem-homem, homem-meio, empresa-

empresa, nação-nação A nova realidade vai exigir a redefinição dos 

meios produtivos. A imprensa, as ONGs, as Academias, os partidos 

políticos, com bandeiras ambientais, as Igrejas, Sindicatos, todos, têm 

sido chamados para construírem um novo discurso em favor de uma 

atividade que se fundamente nos pressupostos da sustentabilidade. 
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Uma equipe de pesquisadores internacionais calculou que os serviços de 

ecossistema valem, em média, USD 33 trilhões por ano: um número 

originado de avaliações de quanto custaria fornecerem todos estes 

serviços através de projetos e uso de tecnologia. Os custos calculados 

chegam a quase o dobro do valor do PIB mundial. (WAAGE, 2004). 

Vê-se o enfrentamento, quase que diário, na imprensa, entre 

madeireiros, criadores de gados, igrejas, representantes dos ribeirinhos, 

empresas, ecologistas, partidos políticos, discutindo, e se enfrentando na 

redefinição de uma política que não inviabilize as atividades econômicas, 

mas também que tais atividades sejam compatíveis com o novo 

entendimento de que se tem do meio ambiente. É pouco, diante do que 

se fez com os nossos recursos minerais, florestais, e que ainda se está 

fazendo, mas já é um início.  

É provável que metade das áreas úmidas costeiras remanescentes 

esteja perdida até 2080 como resultados da agricultura, expansão urbana 

e aumento do nível do mar... As áreas úmidas desempenham um papel 

chave, “regulando o fluxo d’água”, controlando enchentes, recarregando 

os suprimentos do lençol freático, retendo nutrientes essenciais do solo, 

protegendo outros ecossistemas contra contaminantes e oferecendo 

habitat para diversas comunidades biológicas. (RENNER, 2001) 

E no plano mundial, vemos a discussão, também seguir este caminho, 

com uma indignação permanente em relação aos países que usam 

energias poluidoras e se recusam a assinarem tratados de redução de 

monóxido de carbono. Os acordos surgem e são indícios de que o 

homem já manifesta preocupações sobre este tema, e que um novo ciclo 

está nascendo e a relação do homem com a natureza mudando.  

O homem cresce através das dificuldades.  E neste novo contexto, a 

saída é coletiva, as ações não podem ser isoladas. E a ação do homem 

implica em investimento. Assim, a atividade financeira é chamada, ou 
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mais, dela é exigida um papel que viabilize ações de produção de bens, 

de forma sustentável.  

A conciliação da estratégia sustentável com o objetivo de geração de 

valor para a empresa, aliada à compreensão diferente deste conceito, 

têm dificultado sua aplicabilidade. Quando se utilizam apenas 

argumentos morais ou legais para a adoção de práticas de 

sustentabilidade, subestimam-se as oportunidades estratégicas de 

negócios associadas ao tema. Entende-se desenvolvimento sustentável 

como a capacidade de satisfazer às necessidades de nossa geração, no 

presente, sem, no entanto, comprometer as necessidades das gerações 

futuras. Muitos dos processos de produção, atuais, não têm atendido ao 

critério da sustentabilidade. Assim, as empresas inovadoras têm a 

oportunidade de redirecionar e redesenhar seus negócios na direção da 

sustentabilidade. (HART; MILSTEIN, 1999). 

Algumas empresas já começam a considerar a sustentabilidade 

enquanto oportunidade de negócios, que lhes possibilita lucros através 

de redução de custos e com inovações no processo de produção, 

estabelecendo ligação direta entre a sustentabilidade e a criação de valor 

para a empresa. Os desafios globais, associados à sustentabilidade, 

considerados sob a ótica dos negócios, possibilitam a identificação de 

estratégias e práticas que contribuem para a criação de um mundo 

sustentável e, simultaneamente, para a geração de valor para a empresa. 

Stuart Hart (2003) afirma que esta é a abordagem de criação de valor 

sustentável para a empresa. E a diferença da adoção da sustentabilidade 

enquanto estratégia de negócio.  

Assim, a adoção de práticas sustentáveis de negócio é condição 

necessária para a sobrevivência das empresas, e aquelas que se 

negarem a adotá-las, deixarão de se relacionar com importantes clientes 

e fornecedores. 
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Agindo assim, as empresas estarão reconhecendo que as atividades 

produtivas do homem devem estar subordinadas às possibilidades 

ditadas pela Natureza. Durante muito tempo, o homem agiu, em relação 

ao meio ambiente de forma empírica, sem uma visão global de sua ação, 

mas hoje se desenha, pelo menos em termos de idéias, de intenções de 

acordos, uma nova fase. E para isto é indispensável que o homem seja 

reeducado para saber ver e compreender a natureza. A continuidade da 

vida depende de ações coletivas, que se complementem.  

O desenvolvimento sustentável se tornará premissa de negócio no futuro, 

num mundo globalizado e onde há a interdependência entre os povos. 

Os reflexos da utilização dos bens naturais de forma predatória, a 

incapacidade da natureza de se reconstituir para continuar oferecendo, 

além da matéria prima, os elementos vitais, com qualidade, ao homem e 

os prognósticos sombrios ou alarmistas mostra que o homem é parte da 

natureza e a esta deve se submeter. Nasce a educação ambiental, 

através do entendimento de que os aspectos físicos se encontram 

interligados e interdependentes nos espaços e através da consciência de 

que o homem já não é o centro, mas parte da natureza.  

É imperioso que se construa um novo paradigma de relacionamento, 

entre homem, trabalho e natureza. É o reconhecimento de que o homem 

não é o centro da natureza, e a vida, só pode acontecer de forma plena, 

pela interação entre homem-homem e homem-natureza, nação-nação. 

Para que isto ocorra deve haver uma mudança de paradigma no pensar, 

no agir, no fazer, no comércio, na educação, nas políticas. 

Segundo Leo Johnson, no “Encontro de Sustentabilidade do ABN AMRO 

REAL”, nos dias 22 e 23 de junho de 2006:  

 “Uma grande companhia envolve-se em 
escândalos por conta de crimes ambientais que 
cometeu. As denúncias na imprensa atingem não 
somente os proprietários, mas também o banco 
responsável pelo financiamento dos projetos. Bem--
vindo ao mundo atual, no qual o governo não é mais 
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o único órgão regulador das operações das 
companhias. Há novos “reguladores”, os 
stakeholders, que vasculham toda a cadeia de 
produção em busca de responsáveis – ou culpados, 
no jargão de alguns. Comunidades locais, ONGs, 
mídia e clientes trazem novos riscos para as 
empresas, porque têm expectativas diferentes. 

O sucesso do negócio também depende de uma 
sólida postura corporativa. Afinal, quem não se 
lembra do escândalo contábil da Enron? Mesmo 
com investimentos em 40 países e uma aparente 
atuação consolidada por 15 anos, a então gigante 
dos setores de energia elétrica e gás viu suas ações 
despencarem ao fundo do poço, depois que veio à 
tona o esquema fraudulento de seus principais 
executivos que, hoje, estão atrás das grades. Outro 
caso notório foi à falência da WorldCom, empresa 
norte-americana de telecomunicações, que 
manipulou sua contabilidade financeira, 
acrescentando receitas inexistentes ao fluxo de 
caixa. “Foi denunciada e viu seu império 
desmoronar”. (FARO..., 2006, p.1) 

O ABN, compreendendo esta nova realidade, tornou-se um dos bancos 

pioneiros na adoção da sustentabilidade como estratégia de negócio no 

Brasil. Muitas de suas ações são direcionadas a sustentabilidade, e 

trazem uma série de benefícios tangíveis e intangíveis. São elas:   

a) Redução do risco e dos custos ambientais, sendo co-autor dos 

Princípios do Equador, que são critérios que orientam os bancos na 

avaliação do impacto sócio-ambiental dos projetos que financia. Os 

grandes projetos industriais e de infra-estrutura, como geração de 

energia elétrica, estão condicionados à avaliação de seus riscos sociais e 

ambientais para conseguirem sair do papel.  

b) Abertura de espaços para a inovação e novas oportunidades de 

produtos e serviços.  

c) Acesso ao capital a micro-empreendedores que 

tradicionalmente não teriam acesso aos serviços financeiros. 
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d) Adoção da sustentabilidade na atividade operacional do banco, 

através do controle de emissão de gases poluentes. 

e) Financiamentos sócio-ambientais com taxas diferenciadas e 

propósitos específicos.  

Porém, por enquanto, há apenas indicadores que utilizaremos para 

avaliar a situação do ABN no Brasil, e o mais correto é afirmar que o 

mesmo está construindo um caminho da sustentabilidade e que há 

indícios que este caminho gere valor para a empresa.  

 

1.1 Objetivo 

 

A estratégia de sustentabilidade adotada pelo ABN no Brasil, a partir de 

2002, tornou este banco referência neste tema. Discutir e aprofundar o 

conhecimento da estratégia de sustentabilidade deste banco é o foco 

deste trabalho, tendo como objetivo contribuir para futuras discussões. 

O ABN AMRO Real entende que a prática da sustentabilidade não se 

opõe ao processo do crescimento econômico e que esta se torna fonte 

de vantagem competitiva no processo de geração de valor da empresa. A 

construção de uma sociedade de sucesso e saudável depende da 

existência de empresas de sucesso e social e ambientalmente 

responsáveis. 

Assim, o principal objetivo deste trabalho é verificar se o ABN AMRO 

Real adotou, nos últimos seis anos, a sustentabilidade como estratégia 

de negócio. Para verificar esta proposição procurará mapear quais 

práticas sustentáveis foram adotadas pela organização, seja no que diz 

respeito à preservação da natureza, seja em relação aos movimentos de 
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responsabilidade social, ou, ainda, na incorporação de conceitos 

fundamentais de sustentabilidade econômica às práticas da organização. 

 Se confirmado que o ABN AMRO de fato adotou a sustentabilidade 

como estratégia de negócio, a partir de 2002, ou está no caminho para 

adotar tal estratégia de negócio, pretende-se verificar se a adoção de tal 

estratégia é um fator de geração de valor para a empresa. Para isto, será 

necessário definir o conceito de valor.  

O conceito de valor ao acionista a ser utilizado será um conceito 

multidimensional. Os componentes básicos do modelo de Stuart Hart de 

criação de valor para o acionista refletem a necessidade, simultânea, de 

a empresa manter os negócios atuais e de criar a tecnologia e os 

mercados de amanhã. Esta dimensão captura a tensão experimentada 

entre: alcançar os resultados de curto-prazo e, ao mesmo tempo, pensar 

no crescimento futuro. Numa outra perspectiva, o modelo também 

captura a necessidade de crescimento da empresa e de proteção das 

habilidades e potencias organizacionais internos e, ao mesmo tempo, de 

infundir na empresa novas perspectivas e conhecimentos vindos de fora. 

Esta dimensão reflete a tensão experimentada, pela empresa, da 

necessidade de se proteger a essência técnica a fim de que se possa 

operar sem interferência, mas, ao mesmo tempo, permanecer aberta a 

novas perspectivas e novos modelos e tecnologias.  

A justaposição dessas duas dimensões produz uma matriz com quatro 

dimensões distintas de desempenho crucial para a geração de valor para 

o acionista.  
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Esquema 1: Modelo de valor de Stuart Hart 

Valor
ao Acionista

Modelo de Valor de Stuart Hart
Amanhã

ExternoInterno

Hoje

Corporate Pay-Off
Trajetória x 

Caminho de Crescimento
Estratégia: Visão Sustentável:

Atendimento de 
necessidades não atendidas

Drivers
População

Desigualdade
Pobreza

Corporate Pay-Off
Reputação e Legitimidade

Estratégia
Integrar a visão dos 

stakeholders 
aos processos de negócios

Drivers
Sociedade Civil

Tranparência
Conectividade

Corporate Pay-Off
Inovação e Reposicionamento

Estratégia
Desenvolver as competências 
Sustentáveis para o Futuro

Corporate Pay-Off
Custo & Redução de Risco

Estratégia
Prevenção de Poluição
Minimização de desperdício e
Emissão de poluentes

Drivers
Ruptura

Tecnologia 
Limpa

Drivers
Poluição

Consumo
Desperdício

Source Capitalism at the Crossroads, page 65

 

 

Por este, percebemos que para criar valor para o acionista, a empresa 

deve operar eficientemente em todos os quadrantes. Pelo quadrante 

inferior esquerdo, percebemos que a empresa foca naqueles aspectos 

que são, essencialmente, internos: redução de custo e risco. Assim, para 

gerar valor para o acionista, a empresa deve reduzir seus riscos e 

aumentar seus retornos.  

Pelo quadrante inferior direito, a empresa foca em aspectos de 

desempenho, mas amplia para incluir stakeholders externos à empresa – 

fornecedores e clientes na cadeia imediata, bem como órgãos de 

regulação, comunidades, ONGs e a mídia. Sem uma inclusão acertada 

dos interesses destes stakeholders, o direito de operar da empresa pode 

ser questionado. Uma inclusão criativa desses interesses pode estimular 

uma posição diferenciada para a empresa, levando-a a um aumento da 

reputação e a uma legitimidade, tal substantivação da empresa é crucial 

para a sua preservação e o crescimento do valor ao acionista.  
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No quadrante superior esquerdo, a empresa deve se preocupar com a 

criação de produtos e serviços do futuro. Isto significa desenvolver e 

adquirir as habilidades, competências e tecnologias que posicionarão a 

empresa para o crescimento futuro. A criação de valor para o acionista 

dependerá da habilidade que a empresa tem para destruir criativamente 

suas capacidades em favor das inovações do amanhã. 

Finalmente, o quadrante superior direito foca as dimensões externas, 

associadas ao desempenho futuro.  Expectativas críveis de crescimento 

futuro são chaves para a geração de valor para o acionista. Isto depende 

da capacidade da empresa em articular uma visão clara sobre seu 

caminho de crescimento. Uma trajetória de crescimento convincente 

demanda que a empresa ofereça novos produtos para os consumidores 

atuais ou explore mercados, previamente, não explorados. A trajetória de 

crescimento oferece uma orientação e uma direção para o 

desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. 

Segundo Kaplan e Norton (1992, apud, CAMBUI): 

“As empresas devem ter um bom desempenho 
simultâneo, em todos os quatro quadrantes do 
modelo, e em uma base contínua, caso queiram 
maximizar o valor ao acionista, ao longo do tempo. 
A atuação em menos de quatro quadrantes, é sinal 
de desempenho inferior ou fracasso.” 

Para se atingir o objetivo principal deste trabalho, este trabalho definirá o 

conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Este último 

que se refere à integridade ambiental, prosperidade econômica e justiça 

social. 
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1.2 Justificativa 

 

“À medida que as economias se tornam mais 
globalizadas, surgem oportunidades nunca vistas, 
que geram prosperidade e qualidade de vida, por 
meio do compartilhamento do conhecimento e do 
acesso à tecnologia. A questão é que essas 
oportunidades nem sempre estão disponíveis para 
uma população que não pára de crescer e são 
acompanhadas de novos riscos à estabilidade do 
meio ambiente. As estatísticas que demonstram 
melhoria na condição de vida de muitas pessoas em 
todo o mundo têm como contrapartida informações 
alarmantes sobre o estado do meio ambiente e o 
permanente ônus da miséria e da fome de milhões 
de pessoas. Esse contraste cria um dos dilemas 
mais prementes do século XXI”. (GLOBAL..., 2006, 
p. 2) 

Conforme Stiglitz (2002): 

Com a queda do comunismo, na última década, o capitalismo emergiu 

como ideologia econômica dominante no mundo. E os resultados 

produzidos, em dez anos de capitalismo global, não têm sido 

uniformemente positivos. A saturação dos mercados desenvolvidos, a 

ampliação do fosso entre ricos e pobres, o crescimento dos níveis de 

degradação ambiental e a preocupação de que o mundo desenvolvido 

possa estar perdendo o controle sobre sua própria densidade 

populacional, vêm se combinando e criando entraves à economia global. 

O aumento de ações terroristas é um exemplo de que o mundo está 

interligado e que a pobreza, a desesperança e a consciência de 

exploração, em uma parte do mundo, não permanecem mais 

geograficamente isoladas. 

Cada vez mais, o capitalismo global está sendo desafiado a incluir mais 

partes do mundo em sua generosidade e a proteger os sistemas naturais 

e as culturas, dos quais depende, a economia global. Precisamos 

encontrar formas de desenvolver economias mais ricas e inclusivas. E a 
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inclusão de novos grupos populacionais no mercado de consumo pode 

pressionar as fontes de recursos naturais e, ao mesmo tempo, gerar 

novas oportunidades de negócios.  

No horizonte de um século, a temperatura média do planeta subirá em 

torno de 2 graus centígrados, prevê o IPCC - Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (www.ipcc.ch). Toda a dinâmica da Terra 

deverá mudar com o clima. Os oceanos já se elevaram entre 10 e 20 

centímetros, desde 1900. O IPCC alerta que, para manter o planeta 

dentro de limites seguros de temperatura, até 2050 as emissões de CO2 

na atmosfera terão que ser reduzidas em no mínimo 50%. Devido às 

mudanças climáticas, grandes investimentos serão necessários para 

diminuir as emissões de gases, adequarem às infra-estruturas e enfrentar 

as prováveis catástrofes naturais. E, estes são apenas alguns desafios 

que teremos que enfrentar como sociedade e como indivíduos. 

Em 2050, de acordo com estimativas das Nações Unidas, apenas um 

quarto da Humanidade terá água para satisfazer suas necessidades 

mínimas. Para o diretor da UNESCO, Koichiro Matsuura, nenhuma região 

será poupada dessa ameaça. Atualmente, 1,1 bilhões de pessoas – 

grande parte delas concentrada na Ásia e na África – não tem acesso à 

água de qualidade. Outros 2,4 bilhões de pessoas não têm seus esgotos 

coletados e, tampouco tratados. Isso explica por que, segundo a ONU, 

pelo menos 6 mil pessoas morrem a cada dia em conseqüência de 

diarréias e desidratação, na sua maioria crianças expostas à água não-

potável.  

Neste cenário, a adoção de práticas sustentáveis é necessária para a 

preservação do planeta e a evolução da qualidade de vida e dos padrões 

sociais da população mundial. A partir do início do século XX, a 

preservação do planeta e das espécies, que nele vivem, tornou-se um 

tema de relevância, não apenas no mundo acadêmico, mas também no 

meio empresarial, entre a população e nos mais diversos segmentos. Há 

uma explosão no número de organizações não governamentais que se 
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dedicam a diminuir a desigualdade social e com as questões relativas ao 

equilíbrio ecológico e a conservação dos recursos naturais. 

Modelos de crescimento econômico que externalizam seus custos sociais 

e ambientais, deixam de ser sustentáveis. Retirar da natureza o 

necessário para o desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, 

garantir a possibilidade de vida das gerações futuras torna-se um tema 

relevante em qualquer esfera de discussão pública, privada ou 

acadêmica. 

Segundo Leo Johnson, especialista em finanças sustentáveis, no 

“Encontro de Sustentabilidade do ABN AMRO REAL”, nos dias 22 e 23 

de junho de 2006: 

“O mundo está mais vigilante e passou a cobrar 
responsabilidade das instituições financeiras. Na 
era em que a sustentabilidade ainda não havia 
entrado na agenda das empresas, reinava o 
consenso de que bancos não prejudicavam o meio 
ambiente: no máximo assinavam memorandos. 
Responsabilidade social era considerada uma 
doutrina fundamentalmente subversiva, como 
definiu o economista americano Milton Friedman, 
ganhador do Prêmio Nobel em 1978. Hoje, no 
entanto, o cenário mudou. As instituições 
financeiras passaram a ser alvos de protestos e de 
campanhas. A reação se materializou na adoção 
crescente de critérios socioambientais nas 
transações bancárias. O mercado financeiro está 
em um intenso período de inovação”. (FARO..., 
2006, p.1) 

No Brasil, algumas grandes empresas começam a adotar práticas que 

contribuem para a preservação do meio ambiente, adotam discurso de 

responsabilidade social e querem ser identificadas pelos consumidores e 

pela sociedade como tendo uma relação ética com os stakeholders. 

Alegam que têm a sustentabilidade enquanto estratégia. Particularmente, 

alguns bancos começam a veicular propaganda na mídia, onde querem 

ser identificados como socialmente responsáveis e ecologicamente 
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corretos e, muitas vezes, querem ser classificados como bancos que 

adotam a sustentabilidade como estratégia.   

Começa-se a investigar que uma boa reputação corporativa tem valor 

estratégico (DIERICHX; COOL, 1989). De acordo com a teoria baseada 

no recurso disponível, empresas que possuem ativos valiosos e raros 

possuem vantagem competitiva e devem obter retornos acima daqueles 

obtidos pela concorrência. Espera-se que empresas que possuem ativos 

de difícil imitação devem atingir performance financeira superior 

(BARNEY, 1991). Dentro desta linha de argumentação, ativos 

intangíveis, como boa reputação, por serem dificilmente imitáveis, são 

potenciais criadores de valores. 

Entende-se que um estudo mais próximo e criterioso deva ser realizado 

para que haja uma distinção entre os bancos que adotam práticas 

sustentáveis e, em virtude disto, utilizam a sustentabilidade como 

marketing e aqueles que realmente adotam a sustentabilidade como 

estratégia. Neste momento, a população está cada vez mais consciente 

da necessidade de consumir produtos e serviços de empresas que se 

preocupam com a preservação do meio ambiente e adotam políticas que 

priorizam a cidadania, por isso, mesmo empresas que não têm a 

sustentabilidade como estratégia querem ser reconhecidas como tendo 

adotado tal estratégia.  

Faz-se necessário entender o que é uma estratégia de sustentabilidade. 

Este caminho envolve custos imediatos e nem todos os benéficos são 

alcançados no curto-prazo. Ainda assim, adotar uma estratégia 

sustentável é garantir que a empresa continue a gerar valor para o 

acionista e consiga sustentar também uma vantagem competitiva frente à 

concorrência, ao longo do tempo, através de práticas bem-sucedidas e 

estratégia visionária.  
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2 METODOLOGIA 

 

Pretende-se, neste capítulo, mostrar por que a metodologia utilizada na 

presente pesquisa é um estudo de caso único e esclarecer os 

procedimentos desenvolvidos em cada etapa do trabalho. Inicialmente, 

define-se, com clareza, o objetivo da pesquisa e, a partir dele, faz-se a 

escolha da metodologia de estudo de caso.   

A escolha da metodologia para este estudo de caso considerou que:  

1)  A pesquisa é centrada em “como” a estratégia de sustentabilidade 

adotada pelo do Banco ABN AMRO Real gerou valor para a empresa, 

no período de 2002 a 2008. 

2) O pesquisador não tem controle sobre os acontecimentos relevantes 

da estratégia desenvolvida pelo banco, devendo, no entanto, observar 

e cotejar os dados obtidos com entrevistas semi-estruturadas de 

pessoas envolvidas no processo: clientes e funcionários com dados 

secundários e informações relevantes sobre o Banco Real ABN 

AMRO. Sobre estas o pesquisador não possuiu interferência alguma. 

São informações públicas sobre o ABN AMRO Real.  

3) Este caso tenta esclarecer o conjunto de decisões tomadas pelo 

banco para o desenvolvimento de políticas e ações que o 

referendassem enquanto uma instituição comprometida com a 

sustentabilidade. O estudo busca analisar o projeto desenvolvido em 

todos os seus aspectos: o motivo pelo qual foram tomadas as 

decisões, como foram implementadas e quais os resultados.  

4) Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro do contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos.  
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Assim, entende-se que o estudo de caso é cabível, uma vez que permite 

que uma investigação seja realizada, preservando-se as características 

significativas dos processos organizacionais do Banco Real ABN AMRO. 

Há a possibilidade de se lidar com uma ampla variedade de evidências – 

documentos, dados de balanço, entrevistas e observações.  

O estudo de caso, como estratégia de pesquisa, compreende um método 

que abrange desde a técnica de coleta de dados até abordagens 

específicas de análise dos mesmos. 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória para saber qual é a 

relação entre a estratégia de sustentabilidade adotada pelo banco ABN e 

a geração de valor. Assim, o estudo teve como objetivo aprofundar o 

conhecimento ou compreender um determinado problema, para levantar 

novas questões e formular hipóteses para estudos posteriores. A 

pesquisa qualitativa se mostrou adequada, neste caso, pois proporcionou 

melhor visão e compreensão do problema, e não teve a pretensão de ser 

conclusiva. A utilização de métodos quantitativos não foi possível devido 

à impossibilidade de se obter dados que pudessem ser tratados de forma 

estruturada.   

Questões como esta são mais exploratórias, pois lidam com ligações 

operacionais que precisam ser compreendidas ao longo do tempo, em 

vez de serem tratadas como meras repetições ou incidências. O estudo 

de caso exploratório foi a estratégia escolhida para estudar os 

acontecimentos contemporâneos sobre sustentabilidade e suas 

referências para a adoção desta política de sustentabilidade empregada 

pelo banco e a sua aceitação ou não, manifestada nas entrevistas de 

pessoas envolvidas diretamente no processo. 

A pesquisa exploratória foi adequada porque permitia examinar a 

estratégia de sustentabilidade adotada pelo banco, a partir de 2002, e a 

geração de valor para a empresa. 
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Preocupou-se em construir um instrumento de pesquisa que coletasse 

dados de forma isenta e não induzisse à resposta do entrevistado, 

considerando diretamente os acontecimentos estudados e também os 

dados secundários.  

Do ponto de vista do processo de pesquisa, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa que envolve examinar e refletir as percepções para obter um 

entendimento de atividades sociais e humanas, afirmam Hussey e Collis 

(2005). 

 

2.1 A metodologia 

 

O objetivo desta pesquisa foi entender se o banco ABN AMRO Real 

adotou a estratégia de sustentabilidade, no Brasil, a partir de 2002. Caso 

afirmativo, como esta estratégia foi, inicialmente, implementada e se 

ainda se busca alimentá-la na organização. Por que há indícios de que 

esta estratégia contribui para a geração de valor para a empresa?  

 A natureza aberta destes objetivos, a busca da relação entre a adoção 

da estratégia de sustentabilidade e a geração de valor para a empresa, e 

a forma da questão de pesquisa apontaram para a utilização de uma 

pesquisa qualitativa exploratória. Buscou-se, entretanto, alguma relação 

de causa e efeito entre os fenômenos observados, o que incluiu 

elementos explanatórios nesta pesquisa, sem, entretanto, tornar a 

pesquisa conclusiva. Assim, estudou-se um caso real que permitiu 

examinar na prática a relevância dos fatores levantados na literatura 

como potenciais fontes de vantagem quando o Banco Real ABN AMRO 

adotou tal estratégia.  A coerência explanatória foi adequada porque 

existiam hipóteses abertas, mas a pesquisa exploratória foi mais 

adequada porque se buscou um número limitado de evidências para 
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ajudar a compreender um problema enfrentado, sem, no entanto se 

chegar a uma conclusão. 

O caso escolhido, do Banco ABN AMRO Real, se mostrou 

particularmente adequado por ser este o banco que, primeiramente, 

adotou, no Brasil, a sustentabilidade como estratégia de negócio. Além 

disto, o ABN AMRO Real está à frente de seus concorrentes na adoção 

de práticas sustentáveis de negócio. O período estudado foi de 2002, 

quando se adota a sustentabilidade como estratégia, até 2008 quando o 

Banco ABN AMRO Real foi vendido para o Grupo Santander.  

A pesquisa realizada pretendia responder perguntas do tipo “como” ou 

“por que”, não previu nenhuma forma de controle sobre os eventos 

comportamentais e teve seu foco em fenômenos contemporâneos. 

Assim, na visão de Yin (2005), são favorecidas as estratégias de 

levantamento ou de estudo de caso.  

A escolha pela estratégia de estudo de caso ao invés da estratégia de 

levantamento, no presente estudo, se deu pelo fato de que a primeira se 

mostra mais adequada para o estudo de fenômenos sociais complexos 

atuais. 

O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real 

– como, por exemplo, processos organizacionais. (YIN, 2005).  

Isto ocorreu especialmente porque os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estavam claramente definidos. Ou, como indica 

(EISENHARDT, 1989), quando se busca um entendimento de um 

presente que é dinâmico e composto por um conjunto de singularidades.  

Assim, além de responder à pergunta de pesquisa original, promovendo 

um entendimento da estratégia de sustentabilidade do ABN AMRO Real, 

o estudo de caso fornece a oportunidade de investigação do contexto e 
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dos fenômenos. Proporciona uma profundidade de informações e riqueza 

de detalhes (HAMMERSLEY; GOMM, 2002) que permite também 

analisar a questão de como a adoção da sustentabilidade como 

estratégia gera valor para a empresa.   

 

2.2 O Método do estudo de caso 

 

“O estudo de caso como estratégia de pesquisa 
compreende um método que abrange tudo – 
tratando da lógica de planejamento, das técnicas de 
coleta e dados e das abordagens específicas à 
análise dos mesmos”. (Yin, 2005, p.33) 

 

Yin propõe como primeiro passo para a realização de um estudo de caso 

o desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Este projeto deve fornecer 

as questões que serão estudadas, quais são os dados relevantes e 

precisam ser coletados e deve propor uma forma de analisar os 

resultados. Com isto, atinge-se o objetivo de garantir uma lógica que una 

as questões iniciais da pesquisa com os dados a serem coletados e com 

as conclusões a serem tiradas. Concluindo, há maximização das 

condições de qualidade, validade e confiabilidade da pesquisa. 

Os componentes do projeto de pesquisa, sugeridos pelo autor: 

1) As questões do estudo – representa as perguntas que a pesquisa 

pretende responder, a essência do que se busca descobrir. 

2) Suas proposições – representam o que a teoria sugere como 

resposta para as perguntas da pesquisa, e também um guia para orientar 

quais evidências relevantes. 
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3) Unidade de análise – representa o objeto do caso, fornece o 

ângulo sobre o qual o assunto da pesquisa será estudado e delimita as 

fronteiras para a coleta de dados e a análise do caso. 

4) A lógica que une os dados às proposições – indica o que deve ser 

feito com as evidências coletadas e representa a especificação de 

padrões para a comparação destas com a teoria. 

5) Os critérios para interpretar as constatações representam a 

especificação do grau de adequação necessário para determinar que um 

dado específico confirme ou não um padrão.  

“Nesse sentido, o estudo de caso não é nem uma 
tática para a coleta de dados nem meramente uma 
característica do planejamento em si, mas uma 
estratégia de pesquisa abrangente. (STOECKER, 
1991; YIN, 2005 apud BRANDÂO NETO, 2006, p. 
9) 

Outra etapa importante de um estudo de caso, como aponta Yin (2005), é 

a etapa de coleta dos dados ou evidências. O estudo de caso, nesta 

fase, não deve ser confundido com pesquisas qualitativas, ou ficar a elas 

limitado. Alguns dados quantitativos serão, assim, usados neste estudo.  

A coleta de dados pode estar baseada em numerosas fontes, entre as 

quais seis são mais relevantes: documentação, registro em arquivos, 

entrevistas, observação direta (visita de campo), observação participante 

(visita de campo com a interação do pesquisador). Nessa etapa, 

mantendo a preocupação com as condições de qualidade, validade e 

confiabilidade da pesquisa, é importante que sejam utilizadas várias 

fontes de evidência que convirjam em relação ao mesmo conjunto de 

fatos ou descobertas (triangulação). Cria-se, então, um banco de dados 

para se armazenar e organizar as evidências reunidas, que se procure 

manter o encadeamento das evidências, fazendo ligações explícitas 

entre as questões feitas, os dados coletados e as conclusões a que se 

chegou, e que se atente para os cuidados específicos para a realização 

da coleta de evidências em cada tipo de fonte diferente.  
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Por fim, na etapa de análise das evidências, Yin (2005) ressalta que as 

estratégias e técnicas utilizadas em um estudo de caso ainda não estão 

bem definidas e estabelecidas nos meios acadêmicos. Como regra geral, 

o importante é que qualquer estratégia escolhida seja capaz de produzir 

uma análise de alta qualidade, exigindo que os pesquisadores 

considerem todas as evidências disponíveis, apresentem todas as 

evidências separadas de qualquer interpretação e demonstrem um 

interesse adequado para explorar interpretações alternativas. Uma 

estratégia analítica sugerida pelo autor é que se baseie a análise nas 

proposições teóricas que levaram ao estudo de caso. Essas proposições, 

que refletiram o conjunto de questões da pesquisa e as revisões da 

literatura, as quais forneceram a base para os objetivos, o projeto de 

pesquisa original e o plano de coleta dos dados ofereceram, também, a 

base para estabelecer as prioridades entre as estratégias analíticas 

relevantes.  

Essa estrutura metodológica, sugerida por Yin (2005), representou a 

base para a definição dos procedimentos utilizados nesse trabalho, e que 

estão descritos na próxima seção. 

 

2.3 A Estrutura metodológica da investigação 

 

Com base na estrutura metodológica para estudos de caso, sugerida por 

Yin (2005) e descrita acima, as próximas subseções trazem os detalhes 

de cada um dos componentes do projeto de pesquisa.  
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2.3.1 A Questão da pesquisa 

 

Primeiramente definiu-se a questão do estudo, o que a pesquisa se 

propunha a responder e descobrir.  

 

A questão primária a ser respondida pela pesquisa foi definida como: 

“Como a estratégia de sustentabilidade adotada pelo Banco ABN AMRO 

Real, no Brasil, a partir de 2002, foi um fator de geração de valor para a 

empresa?”  

 

Secundariamente, procurava-se responder ainda: “O que é uma 

estratégia de sustentabilidade? O que é geração de valor? O ABN AMRO 

Real adotou uma estratégia de sustentabilidade no Brasil, a partir de 

2002?” 

 

2.3.2 As Proposições do estudo 

 

As proposições do estudo foram buscadas na revisão da literatura nos 

campos da estratégia e da sustentabilidade, resumidas no capítulo 3. 

Além disto, buscou-se comprovar as proposições através de uma 

pesquisa de campo, onde foram realizadas entrevistas com funcionários 

e clientes, e coleta de dados, que mostram algumas evidências. 
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Tendo por base o arcabouço teórico de estratégica e de desenvolvimento 

sustentável, a revisão da bibliografia dos demais campos apontou o que 

a teoria sugere como resposta para as perguntas da pesquisa, 

identificando fatores que poderiam representar as possíveis fontes de 

geração de valor para uma empresa atuando no segmento financeiro e 

que adota a sustentabilidade como estratégia. Os fatores propostos 

foram: inovação, reputação, redução de riscos e de custos, aumento de 

satisfação de clientes, valorização da marca, aumento do lucro, 

percepção do cliente.  

Além de guia para orientar a escolha das evidências relevantes a serem 

buscadas, essas proposições também ofereceram a estrutura analítica, 

na qual baseou a análise dos resultados.  

 

2.3.3 A Unidade de análise 

 

A unidade de análise escolhida como objeto do caso foi o Banco ABN 

AMRO Real, o terceiro maior banco privado do Brasil.  

Escolheu-se este banco porque o pesquisador era funcionário da 

organização durante a realização do projeto e da dissertação, tendo, 

portanto grande acesso à unidade de pesquisa estudada, aos seus 

clientes e funcionários. Também, percebeu-se que este banco foi o 

primeiro a ter a sustentabilidade em sua pauta de discussão. A escolha, 

também, aconteceu devido à grande proximidade dos fenômenos 

estudados e, ao acesso a várias fontes de dados. Estes fatores 

contribuíram para que fosse feita uma pesquisa qualitativa e exploratória. 
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Esquema 2: O Banco ABN AMRO Real no Brasil em 2007 
 

Banco ABN AMRO Real
é uma presença líder do setor de serviços

financeiros do Brasil.

3º maior banco privado do Brasil em total de assets

Mais de 2100 agências e PABs

27.000 funcionários

12 milhões de clientes

Financiamento ao Consumidor– Maior financiadora 
de carros no Brasil

Transações Bancárias Comerciais– Mantém 
relacionamento com mais de 3.500 empresas

Asset Management– administra cerca de R$35,1 
bilhões (US$ 16,9 bilhões) de assets

Transações Bancárias Comerciais –Mantém 
relacionamento com mais de 400 das maiores empresas 
no Brasil.

Plano da Marca |Marca, um novo olhar

ABN AMRO Real no Brasil em 2007

 

 

Além de fornecer os elementos para a análise dos fatores potenciais de 

vantagem competitiva para uma empresa que adota a sustentabilidade 

como estratégia, ajudando a responder a questão inicial de pesquisa, 

identificou-se que a escolha dessa empresa como unidade de análise, 

proporcionaria uma visão adicional a respeito da forma como a estratégia 

de sustentabilidade foi implementada. Isto trouxe elementos para se 

responder, também, à questão secundária da pesquisa.  

 

2.3.4 A lógica que une os dados e a interpretação das evidências 

 

Foram utilizados documentos, dados secundários e materiais sobre o 

Banco ABN AMRO Real como fontes diferentes de evidências para este 

trabalho. Existia a preocupação de se utilizar várias fontes de evidências 
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e não apenas uma. Criou-se, assim, um banco de dados com 

preocupação de confiabilidade e inserção. 

Por fim, a lógica e os critérios para se interpretarem as evidências 

encontradas foram dadas pelo arcabouço teórico escolhido e pelas 

proposições teóricas indicadas no projeto.  

Desta forma, o arcabouço de Estratégia e Sustentabilidade forneceu a 

lógica para a avaliação das competências analisadas, como capazes de 

responder à pergunta de pesquisa. Como este arcabouço, também, se 

utilizou para a definição das proposições da pesquisa, um primeiro 

critério para a avaliação das evidências era a conformidade com as 

proposições iniciais. Como critério secundário, caso algum fator novo não 

identificado nas proposições iniciais surgisse na análise das evidências, 

definiu-se que este seria novamente avaliado à luz do arcabouço teórico 

utilizado.  

 

2.3.5 A pesquisa qualitativa e coleta de dados 

 

Esta dissertação adotou a pesquisa bibliográfica, de documentos e de 

campo qualitativa para apontar indícios de como o Banco ABN AMRO 

Real adotou a estratégia de sustentabilidade, a partir de 2002. 

Realizaram-se algumas entrevistas com funcionários de base da 

organização e clientes.  

A coleta dos dados no caso em questão baseou-se nas seguintes fontes: 

entrevistas, observação direta, observação participante e pesquisa 

bibliográfica e de documentação. As entrevistas, a observação direta, e a 

observação participante constituíram as principais fontes de evidências 

utilizadas.  
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A pesquisa bibliográfica foi utilizada por ser uma maneira mais eficaz de 

se obter dados sobre o tema sustentabilidade e facilitar a visualização do 

problema e de seu enfoque empresarial e social. A pesquisa bibliográfica 

foi realizada através de levantamento de artigos científicos publicados, 

teses, dissertações, livros e revistas científicas. Sua finalidade foi colocar 

o pesquisador em contato direto com o que foi escrito recentemente 

sobre sustentabilidade e temas relacionados. 

Na parte da pesquisa documental, foram utilizados os relatórios anuais e 

de sustentabilidade do Banco Real, documentos internos que mostraram 

dados qualitativos e quantitativos que apontaram que a estratégia de 

sustentabilidade foi adotada pelo banco, a partir de 2002. Tais dados, 

também, mostraram que há indícios de que, no período de 2002-2008, a 

estratégia de sustentabilidade adotada pela organização gerou valor para 

a empresa. Estes documentos mostraram números de consumo interno e 

de outras variáveis, tais como economia e redução de custos, evolução 

de market-share, dados financeiros e de atributos e valor da marca. 

Tendo como objetivo identificar os recursos e competências que 

representariam potenciais fontes de competitividade para o ABN AMRO 

Real, assim como sua relevância, buscou-se na pesquisa de campo 

avaliar a questão através de diferentes ângulos, incluindo os pontos de 

vista dos gestores da organização, dos clientes e do pesquisador, 

durante visitas às agências. A busca de cada um desses pontos de vista 

correspondeu à definição de uma etapa diferente da pesquisa de campo.  

Na etapa de entrevista com funcionários do ABN AMRO foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas, nos moldes sugeridos por Bryman (1989) 

e Malhotra (2001). A coleta de dados ocorreu de forma não-estruturada e 

a amostra escolhida era pequena e não representativa. Procurou-se dar 

abrangência à pesquisa, envolvendo funcionários de diferentes níveis 

hierárquicos e locais de trabalho. A escolha dos clientes ocorreu de 

forma aleatória, com o cuidado de se ter exemplos de clientes que 

operam com o banco por diferentes razões.  
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Foram cinco os entrevistados:   

a) Um diretor do Corporate Banking, que trabalha na matriz do 

banco. 

b) Um gerente-geral de uma agência.  

c) Um gerente de relacionamento de pessoa física.  

d) Um funcionário de uma empresa que se tornou cliente do Banco 

Real por imposição do empregador.   

e) Um aposentado que se tornou cliente pessoa física do Banco Real 

por escolha própria, após se relacionar com o Banco Real como cliente 

da pessoa jurídica. 

O resultado desenvolveu uma compreensão inicial do problema. O 

objetivo dessa etapa foi buscar identificar como o ABN AMRO Real 

adotou a sustentabilidade como estratégia de negócio, a partir de 2002. 

As questões amplas deveriam permitir respostas abertas, possivelmente, 

já levantando manifestações dos fatores de vantagem procurados. 

Questões específicas foram formuladas para avaliar cada fator de 

vantagem potencial identificado em separado (o protocolo referente a 

esta etapa da pesquisa de campo, assim como das seguintes, encontra-

se no apêndice deste trabalho). Ocorreram duas entrevistas semi-

estruturadas com clientes do Banco Real, e três entrevistas com 

funcionários da organização de áreas de negócios e uma entrevista com 

um funcionário da área de sustentabilidade.  

As entrevistas semi-estruturadas, em particular, têm atraído interesse, 

sendo amplamente utilizadas. Tal interesse está vinculado à expectativa 

de que é mais provável que os pontos de vista dos sujeitos entrevistados 

sejam expressos em uma situação de entrevista com um planejamento 

relativamente aberto do que em uma entrevista padronizada ou em um 

questionário. (FLICK, 2004) 
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Foram criados roteiros para estudar a problemática central, sendo as 

entrevistas realizadas pessoalmente. Os roteiros foram elaborados e 

testados algumas vezes, até se chegar a um questionário adequado, seja 

no que diz respeito ao tamanho, duração e concisão da entrevista. Houve 

grande preocupação em elaborar questões que não induzissem os 

entrevistados a respostas positivas, ou negativas, sobre o tema da 

dissertação. Ressalta-se que para se evitar respostas induzidas, os 

entrevistados não tinham conhecimento prévio, nem sobre o tema da 

entrevista, nem sobre a questão de dissertação. Também, procurou-se 

deixar espaço nas entrevistas, fora do roteiro, para que o entrevistado 

pudesse revelar sentimentos e emoções relativas à sua própria 

experiência, durante todo o transcorrer da narrativa, por constituir em 

peça importante para o entendimento das experiências individuais do 

participante. As seções foram realizadas em diversos locais, mas, 

preferencialmente, no ambiente de trabalho. 

Como o pesquisador é funcionário da organização, para evitar que ele 

distorcesse ou influenciasse as respostas dos entrevistados, a pesquisa 

de campo foi realizada com a cooperação de um entrevistador, que 

aplicou e gravou as entrevistas. Percebeu-se que isto eliminou algum 

viés que poderia ocorrer, caso o entrevistador fosse funcionário da 

organização, e muito exposto ao fenômeno analisado. Posteriormente, 

foram realizadas as transcrições destas entrevistas para compará-los ao 

referencial teórico e aos dados coletados na empresa, nos relatórios de 

sustentabilidade, para a conclusão deste trabalho. Observou-se o que o 

banco tem feito em relação à adoção da sustentabilidade como 

estratégia, tendo como referência os princípios acadêmicos, até se 

chegar à responsabilidade social empresarial. 

A escolha dos entrevistados se deu com base na disponibilidade de 

acesso às pessoas e o seu interesse em contribuir com a pesquisa. 

Buscou-se obter um conjunto de pessoas dos diferentes segmentos do 

quadro de funcionários das agências e da matriz, de níveis hierárquicos 

diferentes dentro do Banco ABN AMRO Real e clientes de diferentes 
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idades e segmentos, sendo que um abriu a conta em função do 

recebimento do salário e outro espontaneamente. O objetivo dessa 

diversificação foi determinado em função da possibilidade de se obter um 

maior número de visões concorrentes sobre o mesmo fenômeno, 

buscando diminuir a incidência de um viés de análise em função de um 

número muito concentrado de entrevistados de um mesmo perfil. 

 

2.3.6 As hipóteses 

 

A presente pesquisa, por ser qualitativa, buscou uma profunda 

compreensão do contexto analisado. O enfoque da pesquisa foi mais 

desestruturado e não havia hipóteses fortes no início da pesquisa.  Ainda 

assim, considerando que a hipótese é uma semente de uma nova teoria, 

foram levantadas, inicialmente, as seguintes hipóteses:   

H1: O Banco Real ABN AMRO adotou a sustentabilidade como 

estratégia de negócio, mas esta estratégia não gerou valor para a 

empresa. 

H2: O Banco Real ABN AMRO adotou a sustentabilidade como 

estratégia de negócio desde 2002, e comprovou-se que esta estratégia 

gera valor para a empresa. 

H3: O Banco Real ABN AMRO adotou a sustentabilidade como 

estratégia de negócio, a partir de 2002, e há indícios de que esta 

estratégia gera valor para a organização. 

H4: O Banco Real ABN AMRO não adotou a sustentabilidade como 

estratégia, a partir de 2002.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

 

A idéia de sustentabilidade vem sendo representada pela elevação de 

expectativas em relação ao desempenho social, econômico e ambiental. 

A sustentabilidade global tem sido definida como a habilidade para 

satisfazer às necessidades do presente sem, no entanto, comprometer a 

habilidade das futuras gerações, ou seja, é retirar o necessário da 

natureza, possibilitando-lhe a sua recuperação. E agindo-se assim, 

garante-se a possibilidade das gerações futuras atenderem, também as 

suas necessidades, (SILVA, 2003) citado o World Commission on 

Environment and Development de 1987. Assim, podemos estabelecer 

que sustentabilidade seja responsável pela manutenção quantitativa e 

qualitativa do estoque de recursos ambientais, utilizando tais recursos 

sem danificar suas fontes ou limitar a capacidade de suprimento futuro, 

para que tanto as necessidades atuais quanto aquelas do futuro possam 

ser igualmente satisfeitas (AFONSO, 2006).   

A sustentabilidade é caracterizada pela World Commission on 

Environment and Development de 1987 como: 

“Um processo de transformação no qual a 
exploração de recursos, a direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico e a mudança institucional se 
harmonizam e reforçam o potencial presente e 
futuro, a fim de atender às necessidades e 
aspirações humanas”. (MAGNOLI; ARAUJO, 1999, 
p.1) 

Sustentabilidade relaciona-se com criação de condições que assegurem 

o sucesso de um empreendimento em longo-prazo, ao mesmo tempo em 
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que contribui para o desenvolvimento econômico e social da 

comunidade, com preservação ambiental e desenvolvimento social.  

Assim, uma empresa sustentável é aquela que contribui para o 

desenvolvimento sustentável ao gerar, simultaneamente, benefícios 

econômicos, sociais e ambientais – conhecidos como os três pilares do 

desenvolvimento sustentável. (ELKINGTON, 1998) 

Cada um destes princípios representa uma condição necessária, porém 

não suficiente, para o desenvolvimento sustentável. Assim, é um 

processo para se atingir o desenvolvimento humano de tal forma 

igualitária, interligada, prudente e segura. (GLADWIN, KENNELLY, 

KRAUSE, 1995).  

O conceito de desenvolvimento sustentável deve ser assimilado pelas 

lideranças de uma empresa como uma nova forma de produzir sem 

degradar o meio ambiente. Esta cultura deve ser estendida para todos os 

níveis da organização, para que seja formalizado um processo de 

identificação do impacto da produção da empresa no meio ambiente e 

resulte na execução de um projeto que alie produção e preservação 

ambiental, com uso de tecnologia adaptada a esse preceito.  

 

3.2 Os três princípios do desenvolvimento sustentáv el 

 

3.2.1 Integridade ambiental 

 

O princípio da integridade ambiental deve garantir que a atividade 

humana não destrua a terra, o ar, a água e os recursos naturais. O 

ecossistema tem capacidade limitada de regeneração. O crescimento 



48 

  

populacional combinado com consumo excessivo e a poluição em 

ascensão e depredação dos recursos naturais ameaçam a integridade 

ambiental. Se o meio ambiente estiver comprometido, os recursos 

básicos e necessários para a vida humana, como ar, água e alimentos 

estarão comprometidos. É um novo tempo, nova realidade, e a 

percepção de que o mundo é uno - homem e natureza. Todas as 

atividades e todos os homens estão interligados, ocupando um espaço, 

onde a vida se realiza, constituindo-se numa grande rede - é o 

reconhecimento de que o mundo é global e com a criação das atividades 

sustentáveis, podemos, também, sonhar com uma vida global. 

 

3.2.2 Justiça social 

 

O princípio da igualdade social garante que todos os membros da 

sociedade devam ter o mesmo acesso a recursos e oportunidades. A 

definição central de sustentabilidade reconhece que as necessidades 

presentes e futuras devam ser satisfeitas. Necessidades humanas 

incluem, não apenas as básicas, como alimentação, vestimenta e abrigo, 

mas também boa qualidade de vida como saúde, educação e liberdade 

política. O objetivo universal da sustentabilidade traz a idéia de igualdade 

social, de tal forma que todos tenham acesso aos mesmos recursos, e 

não só as pessoas mais privilegiadas de países desenvolvidos 

(GLADWIN; KENNELLY; KRAUSE, 1995)  
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3.2.3 Prosperidade econômica 

 

O princípio da prosperidade econômica promove uma qualidade de vida 

razoável através da capacidade produtiva das organizações e dos 

indivíduos na sociedade. Prosperidade econômica envolve a criação e 

distribuição de bens e serviços que irão permitir a elevação dos padrões 

de vida ao redor do mundo. Abertura, competitividade, mercados 

internacionais promovem a inovação, eficiência e criação de riqueza que 

são aspectos fundamentais do desenvolvimento sustentável. A 

prosperidade econômica está intimamente ligada aos princípios da 

igualdade social e da integridade ambiental. 

 

3.3 O capitalismo sustentável 

 

Não se pode confiar no capitalismo como ele é praticado hoje para se 

assegurar um mundo sustentável. Entretanto, tendências atuais sugerem 

que algumas empresas começam a acordar para a necessidade de 

mudança e para o enfrentamento do desafio. Nesta revolução global pela 

sustentabilidade, as empresas, muito mais que as organizações 

governamentais e não governamentais, estarão na posição de comando. 
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3.4 A Sustentabilidade como um novo paradigma de 

desenvolvimento 

 

A noção moderna de desenvolvimento sustentável tem sua origem no 

debate iniciado em Estocolmo, em 1972, e consolidado vinte anos mais 

tarde, no Rio de Janeiro.  

A definição de sustentabilidade atual afirma que os seres humanos 

constituem o centro e a razão de ser do processo de desenvolvimento. O 

processo de desenvolvimento deve ser ambientalmente sustentável no 

acesso e no uso dos recursos naturais e na preservação da 

biodiversidade; socialmente sustentável na redução da pobreza e das 

desigualdades sociais e promotor da justiça e da eqüidade; culturalmente 

sustentável na conservação do sistema de valores, práticas e símbolos 

de identidade que, apesar de sua evolução e sua atualização 

permanentes, determinam a integração nacional através dos tempos; 

politicamente sustentável ao aprofundar a democracia. Este novo estilo 

de desenvolvimento se baseia numa nova ética de desenvolvimento, 

ética na qual os objetivos econômicos do progresso estão subordinados 

às leis de funcionamento dos sistemas naturais. 

Tal interpretação refere-se a um paradigma de desenvolvimento, e não 

de crescimento, por algumas razões. Em primeiro lugar, por fixar um 

limite ecológico intertemporal, muito claro ao processo de crescimento 

econômico. Resistindo à noção de que não é possível ter acesso ao 

desenvolvimento sustentável sem crescimento, o paradigma da 

sustentabilidade pressupõe que o crescimento, definido como incremento 

monetário do produto tal como o temos experimentado, constitui um 

componente de não sustentabilidade atual. 
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Além disto, a sustentabilidade do desenvolvimento somente existirá na 

medida em que conseguir preservar a integridade dos processos naturais 

que garantem os fluxos de energia e de matérias na biosfera, e que, por 

sua vez, se consiga preservar a biodiversidade do planeta. 

Assim, para ser sustentável, o desenvolvimento deve transitar do atual 

antropocentrismo, concedendo às demais espécies o mesmo direito 

“ontológico” à vida, o qual não contradiz o caráter antropocêntrico do 

crescimento econômico. (VIANA; SILVA; DINIZ, 2001) 

A pauta da sustentabilidade, há tempos concebida como uma tentativa 

de harmonizar o pilar financeiro tradicional com o pensamento emergente 

sobre o pilar ambiental, está agora se revelando muito mais complicada 

do que aquilo que alguns executivos entusiastas imaginaram no início. 

Cada vez mais estamos pensando em termos de três pilares, com 

enfoque na prosperidade econômica, na qualidade ambiental e no 

elemento ao qual as empresas tendem a fazer vistas grossas, a justiça 

social. Recusar o desafio imposto pelos três pilares é correr o risco de 

extinção. (ELKINGTON, 1998) 

 

3.5 Posicionamento estratégico 

 

Antes de entender o que é ter a sustentabilidade como estratégia, faz-se 

necessário definir o que seja estratégia. Mintzberg (1987), afirma que a 

estratégia requer cinco definições. A primeira afirma que estratégia é um 

plano. A outra afirma que estratégia é um padrão, isto é, consistência 

com comportamento ao longo do tempo. Ambas as definições são 

verdadeiras e, pode-se dizer que uma é a estratégia pretendida e outra a 

estratégia realizada. Na vida real, não se consegue sempre atingir as 

intenções plenamente deliberadas, sem que algumas estratégias não se 

realizem, e sem que outras estratégias emergentes e não planejadas 
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aconteçam. O resultado é a estratégia realizada. Assim, na prática, 

nenhuma estratégia é puramente deliberada e nem completamente 

emergente. Uma significa controle zero e outra, aprendizado zero. Outra 

definição de estratégia afirma que estratégia é uma posição, ou seja, a 

localização de determinado produto, em determinado mercado. Uma 

quarta definição de estratégia refere-se à perspectiva, ou seja, à maneira 

fundamental de uma organização fazer as coisas. E, finalmente, uma 

quinta definição de estratégia afirma que esta é um truque. 

Os rivais podem facilmente copiar as melhorias da empresa em 

qualidade e eficiência. Mas eles não serão capazes de copiar seu 

posicionamento estratégico – o que faz a empresa ser diferente das 

demais. (PORTER, 1996) 

Melhorias de performance e aumento de eficiência mudam a fronteira de 

produtividade – o maior valor que pode ser criado a um custo dado, com 

a tecnologia e técnicas de gerenciamento existentes. Isto gera aumento 

de eficiência e redução de custo. Mas não se converte em vantagem 

competitiva para nenhuma empresa. Porém, o posicionamento 

estratégico foca a busca de vantagem competitiva sustentável, 

preservando o que a empresa tem de diferente e único. Isto significa 

realizar atividades diferentes dos competidores ou realizar atividades 

iguais, porém de outras formas.  

Segundo (PRAHALAD, 1990), no curto-prazo, a competitividade da 

empresa depende da relação preço/performance de produtos existentes. 

Mas esta relação é cada vez menos importante como fonte de vantagem 

competitiva, numa economia globalizada. No longo-prazo, a verdadeira 

fonte de vantagem competitiva se encontra na capacidade do 

management de transformar as habilidades tecnológicas e de produção 

em competências que façam com que os diferentes business se adaptem 

rapidamente e aproveitem as oportunidades que o ambiente mutante 

proporciona. As competências principais de uma empresa são o 

aprendizado acumulado e coletivo da organização, especialmente no que 
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diz respeito em como se coordenar diversas habilidades de produção e 

integrar várias tecnologias. E, neste sentido, a competência principal de 

uma empresa além de harmonizar a tecnologia disponível, também deve 

organizar o trabalho e a entrega do valor gerado. Assim, a empresa deve 

focar em seu portfólio de competências e não em seu portfólio de 

negócios. 

Você deixará de entender a força do competidor se olhar somente para 

seu produto final, da mesma forma que deixará de entender a força da 

árvore se olhar somente para suas folhas’. (PRAHALAD, 1990)  

 

3.6 Desenvolvimento sustentável corporativo: a sust entabilidade 

como estratégia de negócio 

 

Para adotar a sustentabilidade como estratégia, as organizações devem 

aplicar os três pilares da sustentabilidade – social, econômico, e 

ambiental - expressando com isto o desenvolvimento sustentável que 

somente é atingido quando tais pilares se intersectam. 

 

3.6.1 Pilar ambiental  

 

O gerenciamento corporativo ambiental é um esforço realizado pelas 

empresas para diminuir o impacto ambiental causado por seu negócio. O 

controle e a prevenção da poluição são exemplos de ações que 

diminuem o impacto ambiental das empresas, assim como a reciclagem 

de materiais. Um bom gerenciamento corporativo ambiental está ligado a 

uma boa performance corporativa ambiental. 
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Para saber se uma empresa é ambientalmente sustentável, deve-se 

entender o conceito de capital natural crítico e capital natural renovável. 

O primeiro se refere ao capital essencial para a manutenção da vida e da 

integridade do ecossistema. A segunda forma de capital é aquele que 

pode ser renovado, recuperado ou substituído. Assim, uma empresa 

deve saber quais formas de capital natural são afetadas pelas suas 

operações. 

Cada vez mais aumenta a pressão de agentes reguladores públicos e 

privados sobre a gestão ambiental das empresas. Empresas 

ambientalmente sustentáveis, cientes deste fato, ampliam a gestão 

ambiental em sua cadeia produtiva.  

Embora os indicadores contábeis convencionais ainda não incorporem 

conceitos de sustentabilidade ambiental, há uma crescente literatura 

sobre a embrionária contabilidade ambiental. Os objetivos são, entre 

outros: 

a) Contabilizar os custos e benefícios ambientais;  

b) Identificar as receitas e os custos relacionados ao meio ambiente; 

c) Criar novas ferramentas de avaliação que permitam melhores 

decisões gerenciais; 

d) Aumento do investimento na proteção e no aprimoramento 

ambientais; 

e) Desenvolver novos indicadores de desempenho para acompanhar o 

progresso; 

Várias empresas foram forçadas a admitir os impactos e efeitos das 

externalidades ambientais em seus livros. Considere o caso da T&N, 

Turner & Newall, que foi um dos maiores produtores de amianto do 

mundo. Durante anos, a empresa argumentou que os riscos envolvidos 
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no uso do amianto eram aceitáveis. Depois de pagar pesadas multas 

para atender às reivindicações, foi adquirida pela americana Federal-

Mogul. Desde 2001, a Federal-Mogul (www.federal-mogul.com) opera 

sobre a proteção do “Capítulo Onze”, uma vez que adquiriu muitas 

empresas com pesados passivos ambientais, decorrentes do uso do 

amianto.  

O grande número de questões e a existência de muitos riscos ambientais 

se refletem nos indicadores potenciais. Eles estão presentes nos 

indicadores financeiros, tais como: 

• Provisão para multas; 

• Seguros e outros custos legais relacionados; 

Apesar de tudo, poucas empresas divulgam espontaneamente o 

desempenho dos indicadores identificados no pilar ambiental e social. 

Isto inclui a desafiante questão da “justiça ambiental”, que cada vez mais 

é alvo dos agentes regulamentadores privados e públicos e da sociedade 

em geral. 

 

3.6.2 Pilar social  

 

A responsabilidade social corporativa requer que a empresa atenda às 

expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias de todos os 

stakeholders, e não apenas dos shareholders. A responsabilidade social 

corporativa envolve três processos: análise ambiental, gerenciamento 

dos stakeholders e gerenciamento das questões sociais. A análise 

ambiental permite que as empresas identifiquem as questões ambientais, 

econômicas e sociais e respondam as mesmas. Através do 

gerenciamento dos stakeholders, as empresas respondem aos indivíduos 
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e ao meio, os quais possuem uma legítima participação na empresa. Um 

importante aspecto do gerenciamento dos stakeholders é a criação de 

uma forte relação com estes, através de relações transparentes e da 

distribuição dos valores criados pela empresa para todos os 

stakeholders.  

O grau de confiança entre uma empresa ou indústria e seus stakeholders 

externos também é um fator chave da sustentabilidade no longo-prazo. 

Inversamente, a falta de confiança em uma sociedade impõe um tipo de 

taxação em todas as formas de atividade econômica, uma taxa que as 

sociedade com alto grau de confiança não têm que pagar. (ELKINGTON, 

1998) 

O desenvolvimento sustentável é mais provável, e será obtido a um 

menor custo, em sociedades com altos níveis de confiança e outras 

formas de capital social. E o capital social exige investimento em saúde, 

educação e nutrição. 

O gerenciamento das questões sociais envolve decisões como a não 

utilização de trabalho infantil, a não produção, ou financiamento de 

produtos ecologicamente indesejáveis e o não estabelecimento de 

relações com parceiros não éticos. Embora estas práticas possam ser 

consistentes com as causas sociais, ainda assim podem não ser com a 

visão de todos os stakeholders, afirmam (HILLMAN; KEIM, 2001). Este 

dilema deve ser, portanto, analisado. 

O negócios é parte da sociedade. O governo tenta controlar e 

regulamentar os impactos sociais associados à indústria e ao comércio. 

Mas há muito tempo os executivos detectaram que a ação das empresas 

vem sendo dificultada pelos movimentos sociais. À medida que a 

globalização segue seu rumo, a interface entre os pilares econômico e 

ambiental torna-se cada vez mais problemática. 
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Assim, no que diz respeito ao pilar ambiental, é cada vez mais freqüente 

a incorporação de balanços e auditoria social na pauta das empresas.  

 

3.6.3 Pilar econômico  

 

A prosperidade econômica corporativa ocorre através da criação de valor 

e captura deste valor criado. O valor é criado através da produção de 

novos e diferentes produtos desejados pelos consumidores, ou da 

diminuição dos custos dos insumos, ou da obtenção de eficiência na 

produção. Quando a empresa vende seus produtos ou serviços por um 

preço que excede o custo dos mesmos, ela captura o valor criado. Mas o 

valor criado nem sempre está atrelado à alta performance financeira da 

empresa, uma vez que as condições do mercado ou regulamentações 

podem erodir a capacidade da empresa de capturar o valor criado. 

Quando a empresa captura o valor criado, ela distribui tal valor aos 

consumidores, shareholders, e empregados.  

É importante que se perceba que um dos pilares do desenvolvimento 

sustentável é o próprio sucesso econômico da empresa. Uma empresa 

sustentável é aquela que tem operações economicamente sustentáveis. 

Assim, possuem custos competitivos e cuidam para que estes continuem 

a gerar margem de lucro sustentável, demanda sustentável, taxa de 

inovação competitiva a longo-prazo e, conseguem reter o capital humano 

e o intelectual. 

A análise do pilar do econômico de uma empresa é auxiliada pelos 

indicadores contábeis, mas não se limitam a estes. Quando se analisam 

os custos ambientais e sociais, um conceito-chave é o de “externalidade”, 

e que não é medido pela contabilidade convencional. Logo, quando se 
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analisa a sustentabilidade econômica de uma empresa faltam elementos 

e indicadores. 

Considerações essenciais devem incluir a sustentabilidade de longo-

prazo dos custos de uma empresa, da demanda por seus produtos e 

serviços, de seus preços e margens de lucro, de seus programas de 

inovação e de seus ecossistemas de negócios. (ELKINGTON, 1998) 
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4 A ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE DO ABN AMRO NO 

BRASIL 

 

“Outro dia, estava falando com a minha esposa, 
fazendo um balanço da minha carreira e, até 
brinquei com ela: quando eu olho toda a minha 
família - a minha família é grande - existem somente 
três pessoas em toda a minha vida, eu tenho 53 
anos, que tem uma relação direta comigo mais 
longa do que aquela que tenho com o Banco, que 
são a minha mãe e os meus dois irmãos. Porque 
mesmo a minha esposa, eu a conheci depois de já 
ter começado a carreira aqui. Então, fazendo um 
balanço, somando-se as horas corridas, olhando a 
carreira aqui dentro, eu tenho mais horas corridas 
com esse CNPJ do que propriamente com a minha 
família, que é a minha esposa e as minhas filhas.” 
(Informação verbal2) 

 

4.1 A adoção da sustentabilidade como estratégia de  negócio no 

Banco ABN AMRO Real, a partir de 2002.  

 

Em 1998, o ABN AMRO S.A. adquiriu o Banco Real. O ABN AMRO era a 

subsidiária brasileira de um conglomerado financeiro multinacional, cuja 

origem data de 1824, e estava no Brasil desde 1917. Com sua matriz na 

Holanda, era considerado o décimo primeiro maior banco europeu e o 

vigésimo maior banco do mundo. Possuía 50 subsidiárias, 3470 

empregados e era especializado em Corporate Banking e financiamento 

de veículos. O Banco Real era um grupo financeiro fundado em 1925 

para financiar o agribusiness, possuía 17331 empregados, 726 agências, 

716 subagências e era especializado em varejo. Em 2003, o ABN AMRO 

Real adquiriu o Sudameris. 

                                                 
2 Depoimento de um funcionário do Banco Real. 
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O ABN AMRO entendeu o conceito de sustentabilidade enquanto gerador 

de valor desde este período. Nesta época, adotou o modelo de geração 

de valor, como tema e focando o cliente, mas envolvendo todos os 

stakeholders. Sua missão era: “satisfazer o cliente, gerando valor para o 

acionista, empregados e para a comunidade onde opera, através de uma 

postura ética, diferenciando-se pela qualidade de produtos, serviços e 

especialmente pelo serviço prestado ao cliente”. Nascem, neste 

momento, as bases da estratégia da sustentabilidade e de um modelo de 

negócio onde todos ganham. 

“Durante esses dez anos, o que a gente viu foi um 
novo Banco, um Banco muito grande. Você não 
conhece todo mundo, mas sempre se passa a 
mensagem pra todos dos quatro valores do Banco: 
integridade, profissionalismo, o trabalho em equipe 
e respeito. São os quatro valores que vieram do 
ABN. O Banco, a diretoria soube fazer um trabalho 
de disseminar esses valores pra todos. Através de 
palestras, cursos na academia, atitudes da própria 
diretoria, em passar isso pra todos. A gente sente, a 
gente respira isso dentro do Banco. Eu estou 
falando com um colega lá no BackOffice, eu estou 
pegando o elevador, eu recebi um cliente lá na 
recepção e tem a menina lá, a recepcionista, a 
gente percebe que a forma dela falar com o cliente 
passa aquilo que a gente também aprendeu dentro 
do Banco.” (Informação verbal3)  

                                                 
3 Depoimento de um funcionário do Banco Real. 
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O ano do próximo passo  

19981998
O Ano da IntegraçãoO Ano da Integração

Aquisição do 
Bandepe

Aquisição do 
Bandepe

Aquisição do 
Banco Real

Aquisição do 
Banco Real

Nossas iniciativas foram:Nossas iniciativas foram:

1997        1998        1999       2000        2001        2002 2003        2004       2005        2006        2007 20081997        1998        1999       2000        2001        2002 2003        2004       2005        2006        2007 2008

O ano do próximo passo O ano do próximo passo 

Ano do Reconhecimento Ano do Reconhecimento 

Ano da arrancadaAno da arrancada
ANO DO CLIENTEANO DO CLIENTE

 

 

“O ABN adquiriu o Banco Real em 98. O ABN era 
um Banco de negócios, tinha Aymoré como sendo o 
carro-chefe nos financiamentos de veículos, mas 
ele não tinha uma grande operação no varejo. Isso 
ocorreu após a aquisição do Real em 98. Daí pra 
frente obviamente a filosofia do Fábio e todos os 
administradores foram sendo implementadas. O 
Fábio Barbosa era do ABN. E ele implantou essa 
filosofia dentro do Banco Real, essa visão do Banco 
de colocar as pessoas como pontos-chaves: o 
cliente, o funcionário, o seu vizinho. Ponto-chave 
que eu quero dizer é no sentido de que tudo leva 
pra a satisfação dos envolvidos, aquela 
preocupação de a gente ter com a sociedade de 
uma forma geral.” (Informação verbal4)  

                                                 
4 Depoimento de um funcionário do Banco Real. 
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Esquema 3: Modelo de negócio do Banco ABN AMRO em 2006 

Nosso Modelo

 

 

Iniciou-se a criação do conceito do “Banco do Valor”, através de grupos 

de discussão que versavam sobre tópicos que iam de questões 

ambientais até problemas de pobreza, alternativas para a criação de 

empregos e políticas ambientais. Desde o início, o banco entendeu que 

uma sociedade em evolução, cada vez mais bem informada e 

consciente, busca a integração do humano e do ambiental em todas as 

suas decisões. 

A decisão de estabelecer um novo jeito de se fazer negócios levou o 

banco a rever os processos de gestão em práticas para a diversidade, 

eco eficiência, relacionamentos com fornecedores, gestão de risco, 

educação, governança, entre outros.  
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Iniciativas pioneiras e questões iniciais  

Ao demandar postura socioambiental, 
os preços vão aumentar?
Ao demandar postura socioambiental, 
os preços vão aumentar?

FornecedoresFornecedores

Iniciativas pioneiras e questões iniciais

O Banco é co-responsável pelo modo como
os clientes usam o dinheiro?
O Banco é co-responsável pelo modo como
os clientes usam o dinheiro?

Meio AmbienteMeio Ambiente

 

 

“No mercado, até há pouco tempo, pouco se ouvia e 
muito se falava: essa empresa está lançando esse 
tipo de programa porque visa o marketing em cima 
disso. Eu não vou dizer pra você que talvez lá no 
começo – quem sou eu pra dizer – mas, no começo, 
até a idéia fosse essa. Mas, essa linha que foi 
tomada pelo Banco, ela foi uma linha, talvez pelo 
profissionalismo das pessoas envolvidas, ela tomou 
uma linha tão forte que se tornou uma realidade. 
Então, o Banco procurou, por exemplo, fazer 
operações pra empresas que tenham essa 
responsabilidade de sustentabilidade. Se você pega 
– o mais comum – uma madeireira que não esteja 
certificada, não esteja com todo essa parte de 
desmatamento, toda ela muito bem resolvida, o 
Banco não vai ajudar empresa que polui. Então, o 
Banco começou a olhar isso com mais verdade, 
com mais realidade. Ele começou a dizer assim: se 
eles não fazem bem para a sociedade, por que eu 
vou alimentar essa continuidade? Então começou a 
ter realmente cortes. Eu sei disso porque na época 
do Sudameris eu tinha clientes lá que eram 
importantes na carteira, mas que quando o Real 
assumiu, a gente começou a ficar com aquela 
preocupação: eu vou perder esse cliente, porque 
com essa filosofia, esse cliente não vai acatar. Mas 
não. Quando você começou a levar essa realidade 
pra empresa, ela também começou a enxergar que 
o caminho é esse mesmo. Aí começou a fazer 
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trabalho de melhorias também. Por exemplo, o 
Banco incentiva muito, ele tem cursos internos que 
todo produto que ele vai lançar e que mostra essa 
necessidade de ter o envolvimento da sociedade, 
ele normalmente coloca na intranet e aí a gente faz 
esses cursos. Você não vai leigo, você não sai do 
Banco leigo, pra conversar com o cliente, você tem 
um embasamento. Eu acho que essa somatória de 
coisas aí diferencia.” (Informação verbal5). 

 

Iniciativas pioneiras e questões iniciais 

Como estimular o investimento em empresas 
socioambientalmente responsáveis?

Como estimular o investimento em empresas 
socioambientalmente responsáveis?

Fundo EthicalFundo Ethical

Como endereçar questões históricas 
e criar oportunidades de desenvolvimento?

Como endereçar questões históricas 
e criar oportunidades de desenvolvimento?

DiversidadeDiversidade

Iniciativas pioneiras e questões iniciais

MicrocréditoMicrocrédito
Como prestar serviços financeiros
para as comunidades de baixa renda?
Como prestar serviços financeiros
para as comunidades de baixa renda?

 

Os líderes da organização entendiam que a adoção de tal estratégia 

aconteceria no dia-a-dia da organização, com a participação de todos os 

funcionários da organização. Assim, um dos maiores desafios seria a 

educação e o engajamento das equipes na estratégia de sustentabilidade 

do banco, mostrando a todos os funcionários da organização a missão e 

visão do Banco ABN AMRO Real. 

“Sem dúvida, eu acho que a sustentabilidade faz 
parte de um pilar de estratégia do Banco, que é ser 
um novo Banco, pra uma nova sociedade. Essa 
compreensão foi muito forte no período de 
integração do Real com o ABN, quando era 
necessário definir a nova identidade pra essa nova 
organização. Isso aconteceu em 98/99. De lá pra cá 

                                                 
5 Depoimento de um gerente de agencia do Banco ABN AMRO real. 
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foram criados os fundamentos de trabalhar a 
atividade bancária buscando uma adequação pra 
um novo perfil da sociedade, que é mais exigente 
com questões sociais, mais exigente com questões 
ambientais, tem a preocupação de que o lucro não 
pode ser obtido de qualquer forma, quer saber a 
destinação dos recursos, quer saber a origem das 
operações. Então, nesse sentido, a sustentabilidade 
passa a ser um tópico importante pra qualquer 
gestão. No Real, se tornou um item estratégico 
dado que o Banco evoluiu em muitas iniciativas, que 
a gente chama de ‘conjunto da obra’. Então, 
conjunto da obra passou a ser muito relevante em 
chamar atenção não só interna, mas também 
externamente, de maneira que o Banco é percebido 
como ocupando uma liderança social no aspecto de 
inclusão da sustentabilidade no dia-a-dia dos 
negócios, que nada mais é do que contemplar as 
variáveis sociais e ambientais em cada decisão de 
negócio. Por isso, eu posso afirmar que o Banco 
está num processo, escolheu a sustentabilidade 
como um modelo de operação e está num processo 
de implementar isso em todas as áreas.” 
(Informação verbal6). 

 

Esquema 4: Visão e missão do Banco ABN AMRO Real 

Visãoe

Nossa Missão
Ser uma organização reconhecida por prestar serviços 
financeiros de qualidade exemplar aos nossos clientes, 
gerando resultados sustentáveis e buscando a satisfação de 
pessoas e organizações, que junto conosco contribuem para 
a evolução da sociedade.

Missão
Nossa Visão
Um novo Banco para uma nova Sociedade.
A sociedade em evolução, cada vez mais bem informada e 
consciente, busca a integração do humano e do ambiental 
com o econômico em todas as suas decisões. Nós, como 
organização e como indivíduos, somos agentes dessa 
evolução.

 

                                                 
6 Depoimento de um funcionário da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável 



66 

  

4.1.1 A política de financiamento do Banco ABN AMRO Real 

 

Em 2001, criou-se a Política de Financiamentos Socioambientais para 

analisar as práticas socioambientais de empresas de setores de atenção 

antes da concessão do crédito e financiamento.  O objetivo desta política 

é promover o alinhamento entre os princípios e valores de 

responsabilidade social corporativa e o processo de aprovação de crédito 

Adotando uma política inclusiva, negando o crédito para atividades que 

contrariem seu compromisso com as questões ambientais, o Banco Real 

apresenta soluções para as questões socioambientais. As áreas de 

relacionamento com clientes, gerenciamento de riscos, produtos e 

educação e desenvolvimento sustentável foram as responsáveis pela 

aplicação e administração dos aspectos estratégicos.  Além da avaliação 

dos riscos econômico e financeiro das transações e clientes, a área de 

risco socioambiental analisa as questões ambientais e sociais das 

empresas. O objetivo é influenciar clientes da organização na adoção de 

práticas sustentáveis. Adota-se uma postura inclusiva que detecta os 

problemas socioambientais e sugere alternativas para que cliente mude 

suas práticas.  

Com a análise socioambiental das empresas, o Banco mitiga os riscos do 

empréstimo e, ao mesmo tempo, reduz o risco de impactar 

negativamente o meio ambiente e a sociedade. Percebeu-se que existe 

uma freqüente coincidência entre problemas socioambientais e 

problemas financeiros nas empresas. A empresa que cuida do bem-estar 

de seus funcionários e do ambiente costuma ter uma gestão mais 

eficiente e, portanto, mais chances de honrar seus compromissos. Além 

de contribuir para a mitigação de riscos, outro aspecto estratégico da 

política socioambiental é possibilitar o desenvolvimento de produtos, 

muitas vezes inovadores, e que criam oportunidades de negócio e 
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propiciam o enquadramento dos clientes da organização na nova 

realidade social.  

Os principais itens monitorados nos clientes corporativos são as licenças 

ambientais, disposição de resíduos sólidos, controle da poluição do ar, 

tratamento de efluentes líquidos, número de acidentes, higiene, 

segurança, medicina do trabalho, indícios de trabalho infantil ou escravo 

e terceirização de processos poluentes e perigosos. A fim de se alcançar 

uma interação com os clientes quanto aos riscos socioambientais, o que 

pode reduzir riscos e criar novas oportunidades de negócios, anualmente 

todos os clientes pessoas jurídicas englobados por esta política serão 

analisados com base em questionários.  Estes questionários devem ser 

preenchidos pelos clientes.  Assim que a Diretoria de Gerenciamento de 

Risco aprovar este questionário apresentado pelo cliente, este 

documento tem validade por um ano. 

Qualquer certificação socioambiental de terceira parte (por exemplo, ISO 

14001 ou o selo verde FSC) e suas principais características devem ser 

informadas nas propostas de crédito e/ou análises de projetos.  São 

aceitas somente aquelas certificações feitas por entidades credenciadas 

pelo Inmetro (no caso da ISO 14001) ou pelo Forest Stewardship Council 

(FSC). 

O Banco ABN AMRO Real, por princípio, independentemente do 

questionário de avaliação, não financia projetos e atividades de 

empresas que apresentem as seguintes características:  

1) Qualquer empresa que utilize o trabalho infantil de forma 

prejudicial, ou trabalho escravo. 

2) Atividades que incentivem direta ou indiretamente a prostituição e 

o jogo. 

3) Empresas que extraiam ou revendam madeira nativa que não 

tenha um selo verde com certificação externa. 
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4) Empresas que atuam no ramo de extração e fabricação de 

produtos que contêm amianto. 

5) Fabriquem armas leves de munição. 

6) Façam plantio em áreas desmatadas nos últimos cinco anos. 

Alguns setores ou atividades possuem especial atenção em relação aos 

riscos sócio-ambientais: prospecção, exploração e distribuição de 

combustíveis, inclusive postos de gasolina/álcool/gás; mineração ou 

pedreira; couro e calçado; madeireiro; metalurgia; galvanoplastia; gráfica; 

tinturaria; laboratório ou clínica; construção civil; agricultura; pecuária; 

pesca; frigorífico; têxtil; embalagens; plantação de fumo; fabricação de 

cigarros; fabricante de defensivos agrícolas e de produtos químicos em 

geral; fabricante de papel e celulose; fabricante de alimentos e bebidas e 

armamentos. 

Em 2003, um grupo de bancos lançou os Princípios do Equador, 

responsabilizando-se pela análise, por meio de critérios socioambientais, 

de projetos com financiamento acima de 50 milhões de dólares. O ABN 

AMRO foi co-autor desses princípios. Em 2006, tais projetos passaram 

por uma revisão, prevendo análise dos projetos acima de 10 milhões de 

dólares. Cerca de 40 bancos são signatários dos Princípios do Equador.  

Para novos projetos orçados acima de US$ 10 milhões, o Banco seguirá 

os “guidelines” do International Finance Corporation, conforme 

determinado no documento “Equator Principles.” 

Nos projetos de longo prazo, adicionalmente, os seguintes 

procedimentos são recomendados: 

1) Analisar o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

sobre o Meio Ambiente (EIA / RIMA). 
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2) Comentar sobre as medidas mitigantes do impacto ambiental do 

projeto e os custos de tais medidas. 

3) Conferir as seguintes licenças ambientais em projetos industriais: 

prévia, instalação e operação. 

4) Verificar junto à empresa a regularidade com relação à legislação 

local, estadual e nacional. 

O Banco desenvolverá produtos específicos para financiamentos e 

investimentos que agreguem valor de caráter ambiental, oferecendo 

soluções para os desafios de responsabilidade corporativa.  

 

4.1.2 A política de microcrédito 

 

Mundialmente, o Grameen Bank, de Bangladesh, foi o banco pioneiro 

nesta atividade, na contramão do mundo de negócios tradicionais. Este 

também foi um dos casos que inspirou o Banco Real na criação do micro-

crédito. É uma instituição financeira que empresta dinheiro aos pobres, 

não exige garantia e não cobra juros sobre juros, não aceita empréstimo 

de governos, visita seus clientes em suas casas, é de propriedade do 

povo, e tem como objetivo acabar com a pobreza no mundo. Cerca de 

7,5 milhões de pessoas em Bangladesh já se beneficiam do micro-

crédito. Outros 60 países importaram a tecnologia.  

Em 2006, um levantamento mostrou que 64% das pessoas que 

inicialmente se encontravam em extrema pobreza saíram dessa situação 

após cinco anos de empréstimos. Apesar de não exigir nenhuma garantia 

legal dos credores, o Grameen Bank consegue um retorno de 99% de 

seus empréstimos. "Exerço essa atividade há mais de 30 anos e posso 

dizer que não existem riscos", afirma o economista e banqueiro 
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Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz de 2006. "Mesmo diante das 

catástrofes que o país tem enfrentado, as pessoas continuam pagando 

suas dívidas." 

Quando questionado sobre os motivos pelos quais as pessoas pagam 

seus empréstimos, sem ter deixado nenhuma garantia, ele afirma que, 

freqüentemente, aquele que paga sua dívida experimenta pela primeira 

vez o valor do sucesso.  

"Quando o indivíduo paga o que deve, ele se sente 
alguém. Sente que é capaz. Vivemos numa 
sociedade na qual muitos não têm a oportunidade 
de experimentar suas habilidades. Isso não significa 
que não saibam fazer alguma coisa. Se você der 
um voto de confiança a essas pessoas, elas darão a 
vida para te proteger." (Informação verbal7) 

De acordo com Yunus, o sucesso do microcrédito não se limita a 

Bangladesh, nem é uma exclusividade de regiões pequenas. Existem 

inúmeras experiências bem sucedidas, em locais como o Equador, a 

Costa Rica, Honduras, os Estados Unidos e países da Europa. "Muitos 

ainda acreditam que o sucesso desse programa tem a ver com a cultura 

de Bangladesh. Mas as pessoas do Brasil, do Chile ou de Bangladesh 

são iguais e têm os mesmos problemas", diz ele. "Quando o microcrédito 

não funciona, a culpa é de quem o administra, e não do povo. Apenas 

aconselho a deixar as políticas de microcrédito longe das mãos do 

governo. Microcrédito e governo têm uma química que não combina.” 

No Brasil, a disparidade de renda é um fato marcante. Segundo o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os 10% mais ricos ganham 

15,8 vezes o que ganham os 40% mais pobres. Por outro lado, estima-se 

que existam no país 19 milhões de microempreenderores, 60 % deles por 

vocação, e não apenas por necessidade. Quase a totalidade desses 

microempreendedores, porém, vive na informalidade, o que os impede de 

ter acesso às fontes de crédito convencionais. Sem capacidade de 

                                                 
7 Muhammad Yunus na EcoPower Conference, conforme cobertura da jornalista Giselle Paulino 
(O NOBEL, 2007). 
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investimento em seus negócios, passam a vida preocupados com a 

sobrevivência imediata, sem conseguir crescer e sair do mercado 

informal. ([CARTILHA...], 2008) 

Enquanto o micro-crédito ainda é considerado, por grande parte dos 

banqueiros brasileiros, uma atividade de alto risco, o Banco criou o Real 

Microcrédito – unidade de negócios - em agosto de 2002. Em novembro 

de 2006, eram 10 mil clientes, formando uma carteira de R$ 14 milhões, 

com operações em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Baixada 

Fluminense, Caruaru e Recife.  

Embora existam mais de 200 instituições de micro-crédito atuando no 

Brasil, a maioria é pequena e não consegue atender a toda demanda. 

Isto abre muitas possibilidades para que as instituições públicas e 

privadas atuem nesse nicho de mercado, ainda pouco explorado pelo seu 

alto custo operacional e pelo nível de risco específico do segmento, 

limitações que somente serão superadas com eficiência e atendimento 

em larga escala. ([CARTILHA...], 2008) 

Consiste num crédito produtivo orientado, no qual o recurso é utilizado no 

negócio do cliente, e não para consumo, ou seja, numa reforma ou 

aquisição de máquinas, equipamentos e mercadorias. Para se candidatar 

ao microcrédito, não é preciso comprovar renda – basta apresentar CPF, 

RG e comprovante de endereço. Os empréstimos concedidos variam 

entre R$ 200 e R$ 10 mil reais, com taxas a partir de 2% ao mês. No 

segundo empréstimo, esse valor pode chegar a R$ 20 mil. 

“Mesmo que nos grandes centros urbanos haja uma 
grande, oferta de crédito (cartões de crédito, oferta 
de consumo nas grandes lojas e financeiras) ele é 
normalmente desvantajoso e leva ao 
endividamento. As opções de micro-crédito ainda 
são limitadas, sobretudo nos rincões do país, onde 
o acesso a outros tipos de crédito é praticamente 
inexistente.” ([CARTILHA...], 2008) 
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Um dos principais objetivos do micro-crédito produtivo orientado é o 

acesso dos pequenos empreendedores formais ou informais ao crédito. 

Utiliza-se de metodologia própria voltada ao perfil e às necessidades dos 

empreendedores, estimulando as atividades produtivas e as relações 

sociais das populações mais carentes, gerando, assim, ocupação, 

emprego e renda. 

A partir de 2008, o Real espera ter lucro na operação de microcrédito, e 

torná-lo um negócio sustentável. Em 2010, o Real espera ser o maior 

banco neste segmento no país e ter 500 mil clientes em sua carteira de 

microcrédito. Além de fazer parte da filosofia do banco, o microcrédito 

colabora com primeira das metas do milênio, que é a redução da miséria 

e da pobreza.  

“Desde o começo sabíamos que não atenderíamos 
à camada mais excluída da sociedade, como os 
moradores de rua, por exemplo. Cada um tem sua 
política, e a nossa é trabalhar somente com quem já 
tem algum negócio, qualquer que seja a natureza – 
pode ser vender salgadinhos ou um pequeno 
supermercado. Mas trabalhamos com pessoas que 
têm um papel muito importante na comunidade de 
origem, porque são prestadores de serviços, geram 
renda para eles, para suas famílias e para o 
entorno.  

Essa atividade está totalmente inserida na filosofia 
do desenvolvimento sustentável, que se baseia no 
tripé econômico, social e ambiental. “Como a 
essência do nosso trabalho é a prestação de 
serviço financeiro, colocamos nossa ciência a favor 
de uma causa, que é a “bancarização” desses 
pequenos empresários.” (informação verbal8)  

                                                 
8 Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva, diretora executiva de Desenvolvimento Sustentável do 
Banco Real 
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Ganha-ganha-ganha  

 

 

4.1.3 As Metas do milênio 

 

Outra iniciativa do Banco em assumir uma postura de credibilidade em 

relação à sustentabilidade pode ser considerada seu esforço em incluir 

as Metas do Milênio, desde 2004, em seus objetivos. Como mencionado 

anteriormente, o microcrédito é uma forma de compromisso com as 

Metas do Milênio. 

As oito Metas do Milênio descritas na figura se referem à Declaração do 

Milênio aprovada pela Organização das Nações Unidas, em 2000. Os 

objetivos de desenvolvimento do milênio são oito macro objetivos a 

serem atingidos até o ano de 2015, por meio de ações concretas dos 

governos e da sociedade. No Brasil, esta iniciativa conta com o apoio da 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

www.pnud.org.br). 
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Metas do milênio  

 

Desde 2003, o ABN lançou, no Brasil, um movimento pioneiro de uso de 

papel reciclado em larga escala. Gradativamente, suas impressoras, 

copiadoras, aparelhos de fax e materiais de comunicação passaram a 

utilizar papel reciclado.  Em 2005, esta utilização já representava mais de 

80% de consumo de papel da organização.  Além de contribuir para a 

redução do lixo, o uso do papel reciclado em larga escala traz outros 

benefícios para o meio ambiente e para a sociedade, pois é composto 

por 75% de aparas de produção e 25% de material pós-consumo, 

recolhido por cooperativas de catadores. 

Para viabilizar altos volumes de produção, o ABN apoiou seus 

fornecedores na estruturação de uma rede de suprimento formada por 
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cooperativas de catadores de papel. Esse trabalho gera uma renda que, 

às vezes, é a única de que os catadores dispõem. 

O ABN desenvolveu o Programa de Sustentabilidade na Construção 

Civil, uma ferramenta de incentivo à adoção de práticas de 

sustentabilidade nas obras financiadas pelo banco. O projeto prevê a 

avaliação e o acompanhamento dos projetos desde o seu início até a 

conclusão da obra. 

Os projetos analisados pela área de crédito imobiliário do banco são 

submetidos a um estudo de viabilidade, que inclui um questionário 

socioambiental e uma inspeção no terreno. As construtoras são 

obrigadas, também, a apresentar uma declaração de solo limpo, 

documento que atesta que o terreno está livre de resíduos. 

O banco também acompanha a evolução de todas as obras, analisando a 

aplicação desses conceitos na prática. É, também, verificado se o edifício 

está contemplando critérios socioambientais depois de finalizado. Os 

dados são analisados e remetidos às construtoras, com destaque para os 

aspectos positivos e negativos. A intenção não é penalizar os parceiros, 

mas ajudá-los a construir melhores práticas e políticas de atuação. 

Em 2007, o Banco Real inaugurou a primeira agência bancária do Brasil 

com construção ambientalmente correta, na Região Metropolitana de São 

Paulo. A agência foi projetada para oferecer todo o conforto, praticidade 

e conveniência aos clientes do Banco Real, porém a diferença pode ser 

vista nos critérios de eco-eficiência. Nestes anos, foram construídas mais 

de 80 agências com este padrão. 

O principal desafio foi incorporar o maior número possível de elementos 

sustentáveis, de forma a garantir elevada eficiência energética e reduzido 

impacto ambiental. A agência foi planejada para aproveitar ao máximo a 

luz natural, utiliza energia solar para iluminação das áreas de auto-

atendimento e possui um sistema de ar condicionado que não emprega 
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gases nocivos à camada de ozônio. Foram instalados também sistemas 

para o aproveitamento da água das chuvas e tratamento do esgoto, com 

reuso da água nas descargas dos sanitários e na irrigação do jardim. As 

bacias sanitárias possuem duplo fluxo de acionamento, com consumo 

mínimo de água.  

Outro diferencial foi o trabalho educativo desenvolvido junto aos 

trabalhadores. Desde o início da construção, engenheiros e arquitetos se 

emprenharam em difundir o conhecimento adquirido e as práticas 

adotadas. O objetivo era conscientizá-los sobre a importância da busca 

por materiais e soluções ambientalmente corretos e eficientes. 

O principal desafio se mostrou, desde o início, fazer a sustentabilidade 

permear todas as áreas de negócio e de suporte, de forma a garantir que 

as suas atividades e relacionamentos reforçassem o posicionamento 

organizacional. 

 

4.2 Os resultados obtidos desde 2002  

 

Foram selecionados alguns dados secundários, que são evidências de 

valor gerado após 2002. 

 

4.2.1 Marca 

 

Apesar do Banco ABN AMRO Real não ser o segundo maior banco do 

país, sua marca é a segunda mais atrativa do mercado. Observa-se que 

uma marca valiosa, isoladamente, não garante sustentabilidade 



77 

  

econômica para a empresa. Porém, a marca é um forte atrativo 

organizacional e marcas de sucesso constituem vantagem competitiva 

sustentável, permitindo a venda com maior rentabilidade.  Marcas fortes 

dificultam o avanço de concorrentes e criam valores intangíveis, já que o 

consumidor pode estabelecer um compromisso de longo-prazo com tais 

marcas. 

A marca Banco Real era 5º e hoje é a 2º mais atrativa do mercado 

A marca Banco Real era 5ª e hoje é a 

2ªmais atrativa do mercado

Fonte: Gallup
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Os atributos desejados da marca são bem percebidos, notadamente 

ética, responsabilidade e desenvolvimento sustentável. Porém, o 

compromisso com o país, que está, também, diretamente relacionado a 

uma organização sustentável, não é bem percebido pelos clientes. Esta 

lacuna na percepção dos atributos pode ser uma oportunidade para se 

melhorar ainda mais a imagem da organização e viabilizar a valorização 

da marca.  

“Eu acho que ganha a sociedade, em primeiro lugar, 
e ganha também o Banco. Porque eu acho que 
todas as instituições deveriam ter uma atuação 
responsável. Eu acho que atuar de forma 
responsável, hoje, para as instituições, é garantir a 
perenidade dessas instituições. Porque se elas não 
atuarem dessa forma, quem no futuro serão os 
clientes delas? Tanto é que na Europa, hoje, as 
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pessoas têm muito mais consciência que se não for 
uma empresa que tem uma atuação responsável, 
as pessoas não compram os produtos.”  

“O mais importante para mim, hoje, é a facilidade 
em você realizar as operações, todas as transações 
que você precisa, não ter tanta burocracia. Por 
exemplo, eu tinha uma visão não muito boa do 
Real, porque as pessoas me falavam: “O Real é um 
Banco muito burocrático, é muito difícil trabalhar 
com o Real”. E o que mais me surpreendeu no Real 
foi o serviço do bankfone, que eu acho que funciona 
muito bem. Não tem tanta burocracia. Tem Bancos 
que se você for fazer uma transferência com um 
valor elevado, você precisa quase que falar com o 
presidente do Banco, precisa pedir autorização pra 
vinte pessoas diferentes. Algumas vezes, você tem 
que ir até a agência. E o Real, nesse aspecto eu 
acho que ele é muito tranqüilo.” (informação verbal9) 

Atributos desejados da marca são bem percebidos 

Fonte: Gallup
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9 Depoimento de cliente do Banco Real 
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4.2.2 Satisfação do cliente 

 

“Percebe-se, dentro do Real, pelo menos comigo, 
que você ainda encontra alguém pra te ouvir ou 
alguém pra te falar. O Banco Real tem pessoas que 
resolvem os meus problemas e me ouvem e 
conseguem me dar respostas. A equipe como um 
todo. Não é uma pessoa em específico.” 
(informação verbal10) 

O cliente está no centro do modelo sustentável de negócios do Banco 

Real ABN AMRO (Esquema 3). Ele é, porém, parte da sociedade. Um 

cliente satisfeito é um cliente mais leal. Apenas o aumento expressivo da 

satisfação dos clientes não garante resultados financeiros perenes para a 

organização. Entretanto, na atividade bancária, como em outra qualquer, 

a satisfação do cliente é de fundamental importância para que este esteja 

sempre próximo da organização, trazendo a esta suas demandas, que 

gerarão as oportunidades de negócio e a sustentabilidade econômica da 

empresa.  

“O sistema de comunicação que o Banco Real tem 
é perfeito, todos os canais, todas as vezes que 
tentei, todos com grande facilidade de acesso. A 
forma de sua comunicação tem linguagem bastante 
acessível. A instalação agradável, uma instalação 
perfeita, bonita, harmoniosa. Não é chique, não é 
nada pomposo, mas perfeitamente adequado pra 
realidade do nosso povo, digamos assim, dentro do 
segmento ao qual eu pertenço, que é o Van Gogh. 
Suas taxas são sempre competitivas, quer dizer, 
como eu disse há pouco, não existe grande 
diferenciação de uma Instituição pra outra, o Real 
está sempre ali, querendo baixar. A equipe muito 
bem ordenada, uma equipe tranqüila, me parece 
que são treinados, estão sempre atentos.” 
(informação verbal11) 

                                                 
10 Depoimento de cliente do Banco Real 
11 Depoimento de cliente do Banco Real 
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A elevada satisfação dos clientes está diretamente relacionada com o 

aumento do número de recomendações pelos clientes e com o aumento 

do número de clientes. Esta é uma das formas de se garantir o 

crescimento e a sustentabilidade da empresa. Pode-se observar que o 

crescimento da satisfação dos clientes é consistente e não apenas o 

resultado de uma campanha específica. 

“E aspecto negativo, sinceramente, nesses dois 
anos e meio eu confesso que não tenho nenhum 
aspecto negativo em relação ao Real.” (informação 
verbal12)  

 

Aumento expressivo da satisfação dos clientes  

Aumento expressivo 
da satisfação dos 
clientes 

Aumento expressivo 
da satisfação dos 
clientes 

Jun 2002

32%

Mar  2008

68%

38%

77%

Fonte: Gallup

Totalmente SatisfeitosTotalmente Satisfeitos

SatisfeitosSatisfeitos
 

“Um dos fatos precedentes, isso que eu falei, a 
compreensão no processo de planejamento 
estratégico dessa nova instituição, que 
internamente a gente dizia que era um novo Banco, 
um Banco de valor, um novo Banco pra uma nova 
sociedade. Havia a constatação seguinte: não 
adiantava a gente querer ser um grande Banco, de 
grande estrutura, de grande capilaridade, também o 
Banco não tinha um DNA, nem o ABN e nem o 
Real, de forte investimento em tecnologia, mas 
ambos tinham forte componente de relacionamento. 
Então, a escolha estratégica, naquela época, que 
precedeu essa implantação da diretoria de 

                                                 
12 Depoimento de cliente do Banco Real 
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responsabilidade social em 2001, que a partir de 
2002 a gente começa a ver isso de fato, foi à 
compreensão de que a gente queria ser o melhor 
Banco, entre os maiores. O Banco preferido dentre 
os maiores. Não ser o maior Banco porque isso já 
não era uma variável: ser o primeiro ou o segundo 
do ranking não é o que define, mas ser o preferido, 
onde você tem clientes mais fiéis. E os estudos 
provam que clientes mais fiéis são clientes mais 
rentáveis e clientes mais fiéis também são clientes 
que recomendam mais os produtos e serviços.” 
(informação verbal13) 

 
O banco é líder em recomendação dos clientes  

O Banco é líder em recomendação dos clientesO Banco é líder em recomendação dos clientes

14 13 9 -20 -1 -8 -6 -13

23

37

30

43

29

38

35

35

33

32

37

29

34

28

39

26

% Notas 
de 1 a 3

% Notas 5

Nota 5 = Com certeza recomendariaNota 5 = Com certeza recomendaria
Nota 1 = Com certeza não recomendariaNota 1 = Com certeza não recomendaria

Saldo:

4º Trimestre 20074º Trimestre 2007

Fonte: Gallup

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

 

 

4.2.3 Engajamento e orgulho 

 

“Puxa vida, o Banco fica olhando essas coisas, mas 
será que isso vai pagar a conta no final do dia?”. E 
isso aconteceu aos poucos, a gente foi angariando 
mais funcionários, mais gente acreditando nisso. 
“Acho que é motivo de orgulho pra todos quando 
você vai pra mercado, você vai num cliente e o 

                                                 
13 Depoimento de um funcionário do Banco ABN AMRO Real 
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cliente elogia a imagem que o Banco passa pra 
mercado.” (informação verbal14) 

“O Real, eu sinto que ele tem interesse nos 
funcionários. Teve alguma prática, alguma mudança 
dentro do Banco, ele sempre se preocupa: isso está 
atingindo o funcionário ou não está atingindo, o que 
o funcionário está pensando.” (informação verbal15) 

Engajamento e orgulho 

Engajamento e OrgulhoEngajamento e Orgulho

Fonte: ISR
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Na atividade bancária, o funcionário é parte importante do processo de 

geração de valor para a empresa, e quanto mais engajado na atividade e 

na estratégia, mais chance terá a empresa de obter resultados 

financeiros positivos e de perpetuá-los, atingindo assim a sua 

sustentabilidade econômica. O aumento do engajamento e orgulho por 

se fazer parte da organização aumentou nos últimos anos, e é provável 

que seja um dos fatores da melhor performance financeira do Banco 

Real. Em alguns discursos, observa-se que a estratégia de 

sustentabilidade colabora para o aumento do engajamento e orgulho do 

funcionário. 

                                                 
14 Depoimento de um funcionário do Banco ABN AMRO Real 
15 Depoimento de uma funcionária do Banco Real 
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“Quem mais ganha é a sociedade, sem dúvida 
alguma. A frase é um jargão, mas a gente não tem 
a pretensão de consertar o mundo, mas eu me 
orgulho de trabalhar em uma Instituição que está 
preocupada em dar um exemplo, deixar um mundo 
melhor para os meus filhos e meus netos.” 
(informação verbal16)  

 

A observação dos resultados financeiros do Banco Real, desde 

Dezembro de 1998, mostra que aumentou a participação de mercado do 

banco, com geração de valor, uma vez que o lucro do banco tem 

crescido consistentemente. Além disto, é importante se notar que o 

banco está mais eficiente. 

 

4.3 Análise das entrevistas  

 

Período de realização: 12 de Julho de 2008 a 10 de Agosto de 2008   

Os entrevistados não sabiam o tema da entrevista.  

 

4.3.1 Perfis dos entrevistados 

 

O universo entrevistado é pequeno para afirmações conclusivas, mas 

aponta indícios significativos em relação às questões propostas neste 

trabalho. Houve sempre cuidado nas observações, porque a pesquisa 

sofre desta limitação. As observações, no entanto, devem ser 

consideradas, analisadas e cotejadas com outras informações, 

                                                 
16 Depoimento de um funcionário do Banco ABN AMRO Real 
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considerando-se sempre as características e finalidade de todo 

instrumento de pesquisa qualitativa.  

Procurou-se dar abrangência à pesquisa, envolvendo funcionários de 

diferentes níveis hierárquicos e locais de trabalho e clientes, que operam 

com o banco por diferentes razões.  

 

Dos entrevistados:   

f) Um diretor do Corporate Banking, que trabalha na matriz do 

banco. 

g) Um gerente-geral de uma agência.  

h) Um gerente de relacionamento de pessoa física.  

i) Um funcionário de uma empresa que se tornou cliente do Banco 

Real por imposição do empregador.   

j) Um aposentado que se tornou cliente pessoa física do Banco Real 

por escolha própria, após se relacionar com o Banco Real como cliente 

da pessoa jurídica. 

Nas pesquisas realizadas com os funcionários, procurou-se saber se os 

gestores tinham os discursos internalizados e práticas em conformidade 

com a política desenvolvida pelo Banco nas questões relativas à 

sustentabilidade. Em relação às entrevistas feitas com os clientes, 

procurou-se saber se a imagem do banco está colada ao conceito de 

sustentabilidade, e se tal política foi um dos motivos na escolha do 

banco. 
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4.3.2 Entrevistas com funcionários do Banco Real 

 

4.3.2.1 Clima organizacional 

 

Percebemos no discurso dos funcionários que há satisfação em se 

trabalhar no banco. Os funcionários se sentem orgulhosos e parte desta 

organização. Há a percepção de que o banco demonstra interesse pelo 

funcionário e investe no mesmo. 

 

“No Banco ABN AMRO Real, existe uma 
valorização das pessoas. Eu posso dizer pra você 
que existe porque eu passei por essas quatro 
instituições já comentadas, quatro com a aquisição 
do Santander. Mas, nessas passagens todas, a 
gente, obviamente, tem exatamente o valor de cada 
uma. Cada instituição tinha o seu jeito de ser. Mas 
eu entendo que nesse momento somando todas as 
passagens e verificando, analisando, apesar da 
satisfação de eu ter trabalhado em todas, o ABN 
realmente tem detalhes mais nessa valorização.” 
(informação verbal17). 

 

“É claro que quando você pega uma Instituição de 
trinta mil funcionários, sempre vão ter os prós e 
contras, sempre vão ter opiniões adversas, não tem 
a menor dúvida. Não dá pra você contentar sempre 
todos. Mas, eu vendo numa linha geral, do trabalho 
que eu realizei nas instituições anteriores, eu falo 
com toda tranqüilidade, que é uma empresa que dá 
orgulho, muito bom.” (informação verbal18)  

 

                                                 
17 Depoimento de um funcionário do Banco Real, incorporado na compra do Sudameris 
18 Depoimento de um funcionário do Banco ABN AMRO Real 
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4.3.2.2 Transformações percebidas nos últimos dez anos 

 

Há percepção de que é uma organização com princípios e valores muito 

marcantes.  A sustentabilidade, lembrada espontaneamente, é inserida 

na vida da organização e vista como uma presença constante, e que 

ganhou corpo através de inovações e programas focados em práticas 

sustentáveis. 

Os funcionários que vieram de outra instituição surpreenderam-se, 

positivamente, com os valores e práticas da organização. A mudança 

para o Banco ABN AMRO Real foi bem aceita por estes funcionários e 

considerada uma nova possibilidade de fazer das questões ambientais e 

de responsabilidade social uma referência para o mundo comercial. 

 

4.3.2.3  Conceito pessoal de sustentabilidade 

 

A leitura das respostas sugere que começa a haver um entendimento do 

conceito de sustentabilidade, revelando a possibilidade de que tal 

conceito esteja sendo disseminado com sucesso.  

 

“Sustentabilidade, do ponto de vista da área 
comercial do Banco, é quando eu estou fazendo 
uma parceria com alguém e tudo o que tem em 
volta daquilo, que são os alicerces dessa parceria, 
são coisas que são perenes, são coisas que por si 
só sustentam o negócio. Então, se eu estou fazendo 
um negócio com uma construtora e ela está me 
mostrando que a maneira que ela faz o negócio 
dela é sustentável, ela não está poluindo Rio, se ela 
está desmatando algum lugar, ela está fazendo de 
uma maneira pra repor aquilo, se tem alguma coisa 
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que vai pro ar, tem filtros pra não poluir.” 
(informação verbal19) 

O orgulho do funcionário de ser participante de uma organização 

sustentável tem sido um dos pilares do sucesso da estratégia. Em última 

instância, a instituição é feita por pessoas e há indícios de engajamento. 

 

“Sustentabilidade, no fundo, é aquela coisa de você 
viver e criar condições para os outros também 
viverem num bem estar, numa sociedade mais 
igual. É aquela coisa de me preocupar com o meu 
vizinho; se de repente eu em casa tomo atitudes de 
separar lixo, por que eu não posso falar com o meu 
vizinho: Eu estou fazendo isso, por que você não 
faz também? Eu acho que isso vai ser bom para a 
sociedade. Vamos reciclar isso. Tem “n” exemplos. 
A água, por exemplo, que é uma coisa que a gente 
está com essa preocupação: será que ela tem pra 
todos? Por que eu não posso fazer um trabalho de 
consciência com a minha esposa, com a minha 
filha, com o meu filho, com a minha mãe, pra daqui 
a pouco eles aumentarem isso e a sociedade toda 
estar fazendo a mesma coisa? Então eu acho que 
sustentabilidade é isso, é a gente poder criar 
condições de que exista equilíbrio para o bem estar 
de todos.” (informação verbal20) 

 

4.3.2.4  ABN AMRO Real e a prática a sustentabilidade como estratégia 

 

“Acho que o Banco Real pratica a sustentabilidade 
como estratégia de negócio. Ele inaugurou uma 
agência em Cotia que é totalmente feita dentro 
desse parâmetro de equipamentos adequados para 
aproveitamento de água da chuva, o material 
utilizado é todo material reciclado. E um custo 
violento. Mas eu não vejo isso apenas como 
marketing. Eu vejo isso como uma amostra que é 

                                                 
19 Depoimento de um gerente de agência do Banco Real 
20 Depoimento de um funcionário do Banco Real 
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possível fazer as coisas. Eu não vejo estas ações 
apenas como marketing, senão o Banco não estaria 
ganhando todos os prêmios, mundialmente, 
inclusive. O Banco que melhor defende a 
sustentabilidade, no mundo. Eu não estou dizendo 
em São Paulo, no Brasil, nem na América do Sul, 
na América Latina, eu estou dizendo isso em termos 
de mundo. Pra ele chegar a esse ponto, ele teve 
que mostrar que realmente faz e não simplesmente 
fala.” (informação verbal21) 

 

Para os entrevistados, comprovadamente o banco pratica e com bons 

resultados em geração de negócio e reconhecimento da sociedade. 

Alcança-se um valor intangível, que é a reputação positiva perante a 

sociedade. Acreditam que o banco é pioneiro e faz por convicção, não 

por estratégia de marketing.  

 

“Então, para as empresas que não eram 
preocupadas com ambiente, o Banco sugeria 
justamente para encerrar a conta. Isso me chamou 
atenção. É diferente. Porque o Banco, 
normalmente, pensa mais em ganhar dinheiro. Não 
todos os Bancos. O Banco Real tem esse foco, 
lógico, de aumentar o ganho dele, mas também tem 
o foco pensando no meio ambiente, pensando no 
futuro. Porque se, de uma maneira geral, a 
sociedade, a população também não começar a 
caminhar justamente pra esse lado, se preocupar, 
não vai ter futuro pra ninguém.” (informação 
verbal22) 

 

“Quando o cliente tem uma pick-up, um táxi, que 
roda muito, gasta muito combustível, ele procura 
uma agência pra financiar esse kit gás. Aí o Banco 
financia. Projetos de sustentabilidade dão boa 
imagem ao banco. É uma estratégia de negócio 
porque ele chama atenção da população e, eu acho 
que até fica muito mais na memória até das 
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pessoas isso. Isso acaba tendo até fatores que 
acabam lembrando muito mais o nome do Banco. 
Aquele que fez isso, aquele que se preocupa com 
aquilo, aquele que já foi daquele projeto, aquele que 
está lançando outro projeto.” (informação verbal23)  

 

4.3.2.5 Motivos que levaram o Banco ABN AMRO Real a adotar a 

estratégia de sustentabilidade 

 

A rigor, não há um entendimento sobre as motivações iniciais: sabem das 

ações, mas não exatamente das razões. Porém, há certo entendimento 

que faz parte de um processo da sociedade, de maior preocupação com 

o futuro do planeta. A necessidade surgiu externamente e a cúpula e o 

principal executivo captaram de forma pioneira o que era uma demanda 

do mundo. Os anos posteriores comprovaram esta percepção. 

 

“Eu acho que isso começou e de repente começou 
a dar certo, foi ganhando corpo. Porque tudo é 
assim, lança-se uma idéia, essa idéia é aceita ou 
não e aí vem a continuidade.” (informação verbal24) 

 

“Esta estratégia começou porque é o futuro. 
Quando tudo isso começou, eu não sei. Começou 
assim, depois viram que era o caminho e 
continuaram. Eu não sei muito bem.” (informação 
verbal25) 
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4.3.2.6  Transformações da estratégia ao longo do tempo 

 

Não existe uma grande transformação ou marco, e sim evolução da 

estratégia. Citam-se vários projetos do Banco, ações bem sucedidas, o 

que demonstram que o banco tem divulgado com sucesso tal estratégia a 

seus funcionários. 

 

“Na financeira Aymoré, nós tínhamos um diretor que 
se chama Osório e a gente criou o que a gente 
chamava de “Projeto Escola”. Que era angariar 
voluntários do Banco pra trabalhar em projetos, 
direcionar recursos para investimento em escolas 
na periferia. Primeiro começou em São Paulo, 
depois foi para todo o Brasil. Isso começou a 
crescer. Primeiro foi o “Projeto Escola”, depois 
começou com projetos ambientais, aí surgiu um 
Fundo Ético, Asset Manangement criou um Fundo 
de empresas socialmente responsáveis, o Banco 
também foi pioneiro na criação desse Fundo. Se 
não foi pioneiro, foi um dos primeiros, que 
basicamente é ter um Fundo de investimento que 
você só tem ações de empresas comprometidas 
com responsabilidade social, respeitando o meio 
ambiente.” (informação verbal26) 

 

4.3.2.7 Comunicação da estratégia para o funcionário 

 

Há diversos meios que mantém a constante divulgação da estratégia, 

inclusive treinamento para que o funcionário saiba oferecer produtos 

socioambientais aos clientes. Além disto, esta divulgação permite que o 

funcionário pratique quotidianamente ações de sustentabilidade, para 

que isto ocorra é imprescindível que o funcionário esteja num processo 

de formação continuada nas questões envolvendo a pratica bancária, 
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questões ambientais e de responsabilidade social. Para que um 

funcionário esteja convicto do benefício do produto, é fundamental que 

ele veja coerência entre o discurso do banco e suas práticas. Não há 

discurso do vazio e nem no vazio, portanto, o grande discurso, o 

marketing do banco sustentável, somente se mantém porque há 

consistência e, assim a comunicação aos clientes torna-se bastante 

coerente. Há indícios de que se pratica o que se prega. 

 

“O Banco faz isso há dez anos. Só que o Banco 
nunca tinha usado isso como estratégia de 
marketing. Era o famoso low profile. Ele fazia isso e 
muita gente no Banco fazia isso, até por convicção. 
O Banco teve que mudar um pouco a postura e 
levar isso pra mídia, quando ele viu que os nossos 
concorrentes estavam nos seguindo e 
marqueteando isso. A gente já faz isso há muito 
tempo. Eu diria que hoje o Banco tem essa imagem 
muito forte. Talvez mais forte até que os próprios 
dois maiores concorrentes que são o Itaú e o 
Bradesco. Porque o Banco fazia isso, praticava isso 
no mercado, com clientes e não passava muito isso 
pra mídia. Só que aquilo que ele fazia com o cliente, 
já estava enraizado. Então, quando ele foi pra mídia 
ele simplesmente deu uma dimensão maior praquilo 
que ele estava fazendo. Ao contrário da 
concorrência, que começou a fazer isso levando pra 
mídia.” (informação verbal27)  

 

4.3.2.8 O Tripé da sustentabilidade: aspectos econômico, social e 

ambiental  

 

Foram citados exemplos que comprovam que há ações de 

sustentabilidade e o banco estimula que os funcionários participem e 

assumam as ações como suas. Antes da disseminação, é necessário 
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que o funcionário esteja convicto da idéia, para transmiti-la de forma 

sincera.  

 

4.3.2.9 Elementos que ganham com a estratégia de sustentabilidade 

 

Para o Banco, a estratégia é vencedora, pois gera valores intangíveis, 

que é a boa reputação que adquire perante a sociedade, inovação em 

produtos e serviços. Os funcionários ganham, pois se sentem orgulhosos 

em trabalhar numa organização sustentável, os clientes aceitam mais os 

produtos o que facilita a venda e viabiliza a realização das metas. O 

cliente que ganha, pois adquire produtos mais adequados às suas 

necessidades. O meio ambiente ganha com as práticas de 

sustentabilidade adotadas.  

Há, entretanto, uma ressalva, que o cliente ainda pensa mais naquilo que 

ganhará com o produto que adquire do que no benefício proporcionado 

ao meio ambiente e à sociedade. 

“Eu posso dizer que alguns negócios que a gente já 
fechou, teve uma grande ajuda dessa imagem que 
o Banco passa, de ser um Banco comprometido 
com sustentabilidade. E praticar a sustentabilidade.” 
(informação verbal28)  

 

                                                 
28 Depoimento de um funcionário do Banco Real 



93 

  

4.3.2.10  Comunicação para a sociedade 

 

O funcionário participa desta comunicação. Ele é o formador de opinião. 

Notar que o banco procura conscientizá-lo para que ele assimile o 

conceito e então parta para a prática. A partir disto, há propagação para 

os stakeholders. A comunicação através da mídia existe, mas não é 

percebida como agressiva em comparação com a da concorrência. O 

enfoque, também, é sutil, através do viver bem. 

 

4.3.2.11 Reputação do Banco Real ABN AMRO e a estratégia de 

sustentabilidade 

 

Para os entrevistados, a estratégia resultou em uma boa reputação, 

valorizou a marca, gerou resultado nos negócios. Há percepção de que 

esta estratégia tem contribuído para o crescimento acelerado do banco. 

Há percepção, ainda, de que o resultado deste crescimento e desta 

valorização foi o interesse do Santander em comprar o Banco Real. 

Assim, a opção do banco em construir uma política comercial, tendo 

como referencia o meio-ambiente e a responsabilidade social, tornou a 

marca do Banco Real mais valiosa. 

 

4.3.2.12 Valores que o Banco transmite através da estratégia de 

sustentabilidade 
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Universalizar os ganhos. Todos os atores são beneficiados: o coletivo, a 

sociedade, os clientes, os funcionários. 

Valorização do indivíduo: o resultado financeiro ao lado do humano 

Visão de longo-prazo, perenidade, pioneirismo, não imediatismo 

 

“A gente tem exemplos aqui de empresas que eram 
clientes do Banco – isso já lá atrás – que uma delas 
mexia com amianto e o Banco, obviamente, dentro 
de um prazo comunicou a empresa dizendo o 
seguinte: “Você tem uma atividade que fere os 
princípios do Banco. “Nós estamos lhe 
comunicando que não vamos mais trabalhar com 
vocês”. Obviamente que isso, dentro de um período 
previamente acertado. “Ou seja, o Banco deixou de 
trabalhar com determinado cliente, em função de 
ele ter uma atividade que não estava alinhada com 
os princípios socioambientais do Banco.” 
(informação verbal29)  

 

4.3.2.13 Estágio em que se encontra a adoção da estratégia 

 

Embora esteja num estágio avançado, este é um tema que não se 

esgota. A consolidação se constrói a cada dia. Há, ainda, muito que 

fazer. Note que o sucesso da estratégia: foi pioneiro, e outros bancos 

estão começando a adotar.  

 

“Hoje é interessante porque o Banco faz isso, o Itaú 
trouxe o Al Gore o ano passado, o Bradesco agora 
está jogando o “Banco do planeta”. Você não via os 
bancos fazerem esse tipo de trabalho. Pegar um 
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horário nobre de um Jornal Nacional e gastar 
milhões pra passar essa imagem. Hoje eles fazem 
isso, só que quem começou lá atrás a praticar isso 
foi o Real.” (informação verbal30)  

 

4.3.2.14  Tendência da estratégia 

 

“O Banco Real é uma referência. Não há nenhuma 
dúvida sobre isso, no Brasil, ele é uma referência. 
Quando você olha a concorrência, que também tem 
feito trabalhos parecidos, mas o Banco consolidou 
uma imagem. O Santander mesmo com a compra 
do Real, obviamente que ele vai fazer bom uso 
disso e na medida do tempo ele deve tentar trazer 
essa imagem da marca Real para a marca 
Santander.” (informação verbal31)  

 

“O Santander, o novo acionista, com certeza ele vai 
dar continuidade. Até porque foi anunciado pelo 
presidente do Banco, que a diretoria de 
sustentabilidade já está definida e vai continuar. A 
mesma diretora que é aqui do Real, ela vai ser 
responsável agora pelos dois Bancos. Então, já está 
sinalizado pelos acionistas novos de que isso vai 
continuar. Por isso que eu digo assim, consolidado. 
Hoje está consolidado, amanhã pode não estar 
mais. Então, não tem essa, a gente tem que estar 
sempre trabalhando nessa linha, nesse sentido.” 
(informação verbal32)  

 

Há reconhecimento da importância da estratégia e de seu sucesso.  

Embora, haja receio de que o novo acionista, o Santander, não continue 

com tal estratégia. 
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4.3.3 Entrevistas com clientes do Banco Real 

 

Procurou-se obter duas visões:  

a) Cliente com conta-salário, cujo papel na abertura da conta é 

passivo.  

b) Cliente, pessoa física, cujo papel na abertura da conta é ativo - 

este segundo entrevistado também possui experiência anterior, como 

pessoa jurídica.  

 

4.3.3.1 Relacionamento com bancos 

 

Ambos operam com vários bancos, inclusive com o Real.  

 

“Se eu tivesse que escolher entre dois Bancos que 
oferecessem os mesmo produtos, os mesmos 
serviços e soubesse que um tem uma atuação forte 
em sustentabilidade, eu certamente escolheria esse 
Banco.”  

 

“Bancos são parecidos: dão segurança e serviços. 
Hoje, praticamente todos se equiparam, quer em 
serviços, quer em taxas, eles não se destoam. Os 
Bancos, hoje, estão praticamente nivelados, tanto 
em aspecto de segurança como de serviço. Todos 
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estão bem, todos estão saudáveis, todos te dão 
segurança.” (informação verbal33)  

Possuem uma imagem positiva do Real. A sustentabilidade foi citada 

espontaneamente nos dois casos, o que é indicador de que a associação 

da imagem do Real com questões do meio-ambiente e de 

responsabilidade social existem. Mas, não são fiéis a um banco, em 

especial. 

 

4.3.3.2 Atributos valorizados em instituições financeiras 

 

“Esse banco prega e faz. Você vê na mídia. As 
próprias peças que eles põem na TV nos seus 
comerciais, sempre estão envolto com isso. E as 
peças institucionais que ele solta na mídia, 
ressaltando o aspecto do meio ambiente e tudo 
mais. Recentemente lançaram aí, ofereceram 
também um Fundo para o meio ambiente, 
aplicação. E eu volto dizer a você, em que pese 
saber que o resultado final que ele está buscando é 
o ganho dele, é o lucro dele, pelo menos está 
fazendo. 

O Banco Real discursa e faz. Ao contrário do que a 
gente às vezes percebe aí, um belo de um discurso 
de políticos ou de empresas mesmo, mas na prática 
nada existe, ele continua poluindo, ele continua 
agindo de maneira contrária ao seu discurso. Mas o 
Real não. “O Real dá a impressão que ele joga na 
prática aquilo que ele acredita e quer fazer com que 
os demais acreditem também.” (informação 
verbal34) 

Bancos, em geral, possuem imagem negativa e desgastada em função 

de lucros exorbitantes obtidos pelas suas ações financeiras, através da 
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cobrança de juros altos. Sustentabilidade, no Real, ameniza essa 

imagem negativa.  

 

“Banco é um mal necessário. Ele pega o teu 
dinheiro, guarda o teu dinheiro, não te paga nada de 
juros e se você vai pegar dinheiro eles te cobram 
um absurdo. Banco é aquele que ganha tudo e não 
dá nada. Acho que o Real tem um programa 
interessante, essa questão do meio ambiente, que 
ele trabalha. Isso eu acho que é um aspecto 
interessante. Nem sei se outros Bancos têm 
iniciativas iguais ou parecidas. Acho que isso é uma 
coisa interessante no Real. É um Banco com uma 
atuação responsável” (informação verbal35) 

 

4.3.3.3  Imagem abrangente dos bancos 

 

Através de uma técnica projetiva (personificação), o entrevistado avaliou 

os bancos: Real, Bradesco, Santander e Itaú. Os bancos escolhidos 

foram os maiores concorrentes do Real. Analisando-se as entrevistas, 

observamos que o banco: 

a) Real transmite uma imagem de maturidade, estabilidade, segurança e 

ética. 

b) Bradesco transmite estabilidade e segurança, tradicionalismo e divide 

pouco com a sociedade do que lucra.  

c) Santander caracteriza-se pela impetuosidade, dinamismo, jovialidade 

e inovação. Mas ainda não transmite segurança e estabilidade. Ainda 

está se organizando e articulando os muitos bancos que adquiriu. Há 
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grande desafio pela frente e há uma expectativa contraditória em relação 

à capacidade de gerir tantos bancos adquiridos (prole). 

Itaú transmite segurança e estabilidade em alto grau, mas parece pouco 

inovador e solidário. 

Conclusão: O tom que permeia as respostas é o dividir e não dividir. O 

Real mostra um bom equilíbrio entre estabilidade e segurança versus 

solidariedade. Isto ratifica a imagem vista, anteriormente, que é a de um 

banco solidário e humano, apesar de toda carga negativa que uma 

instituição financeira carrega. Este exercício confirma as respostas 

anteriores e posteriores, como veremos. 

 

4.3.3.4 Avaliação específica do Banco Real 

 

“Pra ser sincero, eu não tenho grandes lembranças 
em relação ao histórico do ABN. A única coisa é 
recentemente essa questão do Santander. Lembro 
também que houve uma série de transformações, 
de aquisições, fusões, mas confesso que eu não sei 
o que realmente aconteceu, como é que o Real, na 
realidade, acabou comprando ou sendo adquirido. 
Confesso que não sei do histórico.” (informação 
verbal36) 

Nada desagrada no Banco Real: é visto como um banco pouco 

burocrático e fácil de se relacionar, gerando tranqüilidade e segurança. 

Os entrevistados não percebem grandes transformações, e vêem uma 

estabilidade de atuação ao longo do tempo. Vale notar que a 

sustentabilidade “parece” estar no DNA do banco. A sensação é que o 

banco é e sempre foi sustentável, e isto significa que a sustentabilidade 

sempre esteve presente nas práticas do banco. 
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“Alguns encartes que você recebe na tua 
correspondência que vem junto com o extrato, eu vi 
que existe alguma coisa. Eu confesso que não li. Vi 
alguma coisa em propaganda na TV e também não 
prestei muita atenção. Ou seja, eu não conheço. Eu 
sei que é um Banco que tem, me parece, um 
programa bastante sério, voltado ao meio ambiente. 
Mas não conheço os detalhes. Porque eu ouvi, acho 
que até com o próprio pessoal do meu trabalho, até 
o pessoal que fez a seleção do Banco. Existe um 
grande contrato na empresa em que eu trabalho, 
corporativo. Esse pessoal mesmo acabou 
comentando, mas realmente eu não tenho 
detalhes.” (informação verbal37) 

Há conhecimento da prática, varia, porém, em função do grau de 

relacionamento que o cliente tem com o banco. O conhecimento da 

existência destas práticas afasta o Banco estudado da imagem negativa 

que se tem de bancos. Pode-se inferir que a imagem do Real é menos 

maculada que a dos concorrentes. 

 

4.3.3.5 Grau de conhecimento das práticas de sustentabilidade 

 

Ausência de conhecimento de detalhes de práticas de sustentabilidade. 

Porém, o banco tem sido bem sucedido em passar a imagem de ser uma 

organização preocupada com a sociedade, e este indício fica evidente na 

palavra sustentabilidade, que parece, na entrevista, colada ao banco. Isto 

pode indicar engajamento da instituição com as questões ambientais e 

de responsabilidade social.  
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“Ao contrário do que a gente, às vezes, percebe aí: 
um belo de um discurso de políticos ou de 
empresas mesmo, mas na prática nada existe, ele 
continua poluindo, ele continua agindo de maneira 
contrária ao seu discurso. Mas o Real não. O Real 
pratica o que fala.” (informação verbal38) 

Hipótese: a percepção de consistência surge da ação dos funcionários, 

ou seja, de dentro para fora. Isto potencializa os valores positivos que o 

banco adquiriu com esta estratégia. 

 

4.3.3.6 Maiores beneficiados com a sustentabilidade   

 

“O Banco e a sociedade ganham. Ele, de forma 
positiva, está ganhando porque está angariando 
pessoas. Eu sempre te disse, o objetivo final dele é 
moedas dentro do caixa. Mas de qualquer forma, 
ganhamos nós também porque no mínimo é alguém 
que tem poder, que tem força e que divulga para a 
massa, um alcance muito grande de pessoas, que 
poderão estar sendo motivadas, impulsionadas pela 
mensagem dele. Eu vejo isso como positivo em que 
pese saber que o resultado final é a moeda no 
caixa, ele está contribuindo. A imagem do Banco é 
que está preocupado com o meio em que vivemos. 
Esse é o grande valor. E pra nós eu digo que o 
grande valor dele é ter essa iniciativa, é o fato de 
estar sempre fazendo lembrar de que precisamos 
cuidar. Vamos cuidar pra não faltar. Então, é isso 
que ele está fazendo.” (informação verbal39)  

Os stakeholders ganham, mas o banco especialmente. Esta estratégia 

transforma a imagem do banco e, este, deixa de ser o que lucra apenas. 

No caso do Real, seu ganho não ocorre por qualquer preço. Há uma 

legitima preocupação com a sociedade e com o futuro dela. A 

sustentabilidade do banco depende de uma sociedade sadia. O 

                                                 
38 Depoimento de um cliente do Banco Real 
39 Depoimento de um funcionário do Banco Real 



102 

  

resultado, em termos de valor, é uma instituição caracterizada como 

simpática, perene, responsável e bastante confiável.  

 

“Veja bem, o Banco não é uma Instituição de 
caridade. Ele constrói uma imagem pra se tornar 
agradável, pra cada vez mais angariar os seus 
clientes. Mas sei perfeitamente de que ele está com 
esta porta aberta, pra faturar. Pra faturar em cima 
de mim, em cima de você, em cima dos seus 
clientes, é óbvio. Mas quando se fatura sendo 
agradável, tendo positivismo na sua mensagem e 
tudo mais, isso se torna muito mais branda a 
aceitação de que ele está me levando dinheiro, mas 
tudo bem. Fica um negócio mais agradável. “Olha, 
eu não sou uma pessoa só pra faturar”. É uma 
pessoa que está preocupada com o teu meio, com o 
teu ambiente, com o teu clima, com o teu bem estar. 
Isso me parece muito positivo e que pese saber que 
o resultado final dele é ganhar, ganhar, ganhar, e 
que continue assim, pra que eu possa também 
ganhar, mas possa ser através das suas ações. 
Mas, mesmo assim, eu me sinto muito bem quando 
ele passa essa imagem de o bom moço, aquele 
bom rapaz, que está preocupado com o jardim da 
minha casa, com o ar que eu respiro. Isso pra mim 
é muito positivo.” (informação verbal40) 

 

4.4.3.7 Futuro  

 

“Eu não sei dessa espanhola que chegou agora, 
tocando castanhola, eu não sei se vai vir na mesma 
temática, uma vez que o Santander não fazia isso. 
Pelo menos eu não tinha conhecimento. Então eu 
não sei se ele vai dar manutenção a essa idéia que 
já existia, de meio, de sustentabilidade. Eu acho 
que aquele que estiver com o verde no peito, o Real 
tem o verde, aquele que estiver com o verde no 
peito, mais facilmente ele vai poder vender a sua 
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imagem, porque vai ser uma necessidade cada vez 
maior. Eu quero crer que se mantiverem nessa linha 
agradáveis, mais aceitáveis estarão por parte dos 
seus clientes e da população. 

“Eu imagino que deva prevalecer, talvez, o próprio 
programa que o Real tem. Do Real. O que eu 
espero é que eles juntem o melhor dois lados, que 
possam na realidade, trazer o que tem de melhor de 
cada lado e beneficiar a sociedade com isso.” 
(informação verbal41) 

 

Deseja-se que esta estratégia continue a ser seguida, entretanto após 

aquisição pelo Santander, não sabem se o banco continuará no mesmo 

caminho. O Santander tem outra imagem: é visto como um banco comum 

e que busca apenas o lucro. O Real é visto como mais evoluído.  

Assim, o Santander deve manter as práticas, e de forma genuína e 

honesta, evitando o risco de ser uma ação puramente mercadológica e 

pouco convincente. 

                                                 
41 Depoimento de um cliente do Banco Real 
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5 CONCLUSÃO  

 

Este estudo não teve a pretensão de obter uma resposta conclusiva para 

as questões propostas, mas apenas apontou os indícios de geração de 

valor para o Banco Real ABN AMRO, após a adoção da sustentabilidade 

como estratégia de negócio, em 2002. Além disto, este trabalho 

pretendeu lançar questionamentos para novos estudos. 

Algumas práticas de inovação no mundo dos negócios nascem de 

experimentos do tipo “tentativo-erro”, ou de um conjunto aleatório de 

práticas adotadas que formam padrões, ou, ainda, por ajustes quase 

imperceptíveis na rotina de trabalho de uma organização, que acabam se 

transformando em um sólido passo à frente. O Banco Real ABN AMRO 

seguiu este caminho para adotar a estratégia de sustentabilidade.  

Desde a aquisição do Banco Real, em 1998, esta organização entendeu 

que uma sociedade em evolução busca a integração de fatores sociais e 

ambientais em suas decisões econômicas. Assim, considerando que o 

princípio da interdependência deve ser o orientador de toda atividade 

humana, considerou, desde esta época, que empresas que não façam 

deste princípio seus lemas sofrerão censuras de seus clientes. Por isso, 

o ABN AMRO Real adotou um novo jeito de fazer negócios, que levou o 

banco a rever a gestão da diversidade, eco eficiência, relacionamento 

com fornecedores e clientes, governança corporativa, educação, gestão 

de risco, entre outros aspectos.  

Os líderes da organização entenderam que não existem ações isoladas. 

Há reflexos presentes e futuros das ações das organizações. Mais do 

que o crescimento, o ABN AMRO Real, a partir desse momento, buscou 

o desenvolvimento. Também, estava claro para a alta gerência que a 

adoção desta nova estratégia dependeria do engajamento de todos os 
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funcionários, e, por isso, buscou-se, desde o início, propagar os 

conceitos do novo jeito de se fazer negócio.  

Com isto, o Banco ABN AMRO Real não subestimou as oportunidades 

de negócios associadas à sustentabilidade. Adotou a sustentabilidade 

como estratégia de negócio, a partir de 2002, e há indícios de que esta 

estratégia gere valor para a organização. A organização adotou várias 

ações sustentáveis, como a política de microcrédito, financiamento 

socioambientais, inclusão das Metas do Milênio em seus objetivos, 

políticas de eco eficiência, entre outras.  

Os dados financeiros apresentados (ANEXO A) mostram que o Banco 

Real tem sido bem sucedido na adoção de sua estratégia de negócio, e 

as entrevistas realziadas mostram que os clientes de diferentes 

segmentos percebem o Banco Real como um banco diferente, que 

apesar de visar o lucro como qualquer outra instituição financeira, não o 

faz a qualquer preço. Isto corrobora o valor gerado perante seus clientes, 

o que também ocorre entre seus funcionários, que são comprometidos e 

orgulhosos de pertencer a esta organização. 

Analisando-se mais de perto a estratégia e os resultados obtidos, 

percebe-se que o ABN AMRO Real, através da estratégia de 

sustentabilidade, criou as condições para a geração de resultados 

presentes, sem se descuidar da inovação e desenvolvimento de 

produtos, o que contribui para a criação de riqueza futura. Também, 

associou os desafios globais e a sustentabilidade às oportunidades de 

negócios, o que cria um mundo sustentável e, simultaneamente, valor 

para a empresa. 

Uma observação criteriosa da matriz de valor de Stuart Hart nos permite 

entender como a estratégia de sustentabilidade do Banco Real gera 

valor.  
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Valor
ao Acionista

Modelo de Valor de Stuart Hart
Amanhã

ExternoInterno

Hoje

Corporate Pay-Off
Trajetória x 

Caminho de Crescimento
Estratégia: Visão Sustentável:

Atendimento de 
necessidades não atendidas

Drivers
População

Desigualdade
Pobreza

Corporate Pay-Off
Reputação e Legitimidade

Estratégia
Integrar a visão dos 

stakeholders 
aos processos de negócios

Drivers
Sociedade Civil

Tranparência
Conectividade

Corporate Pay-Off
Inovação e Reposicionamento

Estratégia
Desenvolver as competências
Sustentáveis para o Futuro

Corporate Pay-Off
Custo & Redução de Risco

Estratégia
Prevenção de Poluição
Minimização de desperdício e
Emissão de poluentes

Drivers
Ruptura

Tecnologia 
Limpa

Drivers
Poluição

Consumo
Desperdício

Source Capitalism at the Crossroads, page 65

 

Alguns valores gerados mostram os bons resultados presentes colhidos 

pelo ABN AMRO Real 

Uma marca valiosa, isoladamente, não garante sustentabilidade 

econômica para o negócio. Mas, a valorização da marca é um forte 

atrativo organizacional. Marcas de sucesso são fontes de vantagem 

competitiva. No caso do Banco Real, os atributos desejados da marca 

são bem percebidos, notadamente: ética, responsabilidade e 

desenvolvimento sustentável. 

A observação dos resultados financeiros do Banco Real (VIDE ANEXO 

A), desde Dezembro de 1998, mostra que aumentou a participação de 

mercado do banco, com crescimento de ativos e geração de valor, uma 

vez que o lucro do banco tem crescido consistentemente, assim como o 

retorno sobre o patrimônio e a eficiência. Este pode ser mais um indício 

de que a adoção da estratégia de sustentabilidade pelo Banco Real 

gerou valor.  

Percebe-se que, desde Junho 2002, há um aumento significativo da 

satisfação dos clientes, e que o banco se tornou o líder em 



107 

  

recomendação. As respostas dos clientes apontam para a diferenciação 

entre as instituições que dividem e aquelas que não dividem. Entendem 

que o Banco Real apresenta equilíbrio entre estabilidade e segurança 

versus solidariedade. Isto ratifica a imagem vista, anteriormente, de que 

este é um banco, com toda a carga negativa que uma instituição 

financeira carrega, mas que está um passo a frente das outras 

instituições financeiras nas questões de solidariedade e humanidade.   

O aumento do engajamento e orgulho dos funcionários pelo banco 

aumentou os últimos anos, e é possível que seja um dos fatores 

responsáveis pela melhor performance financeira do Banco Real. Os 

funcionários, como importantes divulgadores, inclusive tomam como suas 

a causa, o que demonstra que a estratégia já alcançou certo grau de 

maturidade.  

Os clientes reconhecem esta faceta do banco e lhe atribuem valor. A 

estratégia caminhou eficazmente porque a base assumiu a bandeira. E 

assim, propaga-se para os clientes, através de um discurso sincero. 

Percebem a visão de longo-prazo  do banco, o que lhes proporciona 

estabilidade.  

Também, a pesquisa qualitativa mostrou que há percepção de que o 

Banco pratica ações concretas de sustentabilidade. Aponta indícios 

consistentes de que os funcionários e os clientes possuem conhecimento 

suficiente para diferenciar o banco em relação aos demais, no que diz 

respeito às práticas de sustentabilidade adotadas.  

Os funcionários se sentem orgulhosos de contribuir com a instituição e de 

fazer parte de uma empresa que carrega esta bandeira. Sentem-se, 

também, valorizados pelo banco, o que mostra que o banco pratica o que 

prega. Este orgulho é propagado para os clientes, mas o engajamento do 

funcionário é maior que o do cliente. Isto é percebido claramente na 

frustração com a venda do Banco, que é maior no funcionário que no 

cliente: o funcionário percebe o crescimento acelerado do Banco Real e o 
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interesse do Santander em comprá-lo. Na visão dos funcionários, foi a 

estratégia de sustentabilidade que gerou valor para o Banco Real e o 

tornou atrativo. Entretanto, como há grande frustração pela venda do 

Real ao Santander, este valor começa a ser contestado.  

Outro fator que demonstra que a estratégia de sustentabilidade do Banco 

ABN AMRO Real gerou valor é o pioneirismo do banco na adoção da 

sustentabilidade como lema e, sua visão de longo-prazo. Após a adoção 

de tal estratégia de sustentabilidade pelo Real, várias instituições 

financeiras, no Brasil, passaram a adotar a sustentabilidade como 

bandeira de marketing. 

A pesquisa realizada mostra, ainda, uma incerteza quanto à continuidade 

da estratégia de sustentabilidade pelo Santander. Este banco é visto 

como impetuoso, dinâmico e inovador, mas ainda não transmite 

segurança e estabilidade, uma vez que está se organizando e integrando 

os muitos bancos adquiridos no país. As expectativas são contraditórias 

em relação à capacidade do Santander de gerir estes tantos bancos 

adquiridos. Também, o Santander é visto como uma instituição financeira 

comum que busca apenas o lucro, e, ainda, não evoluiu como o Real na 

estratégia de sustentabilidade. O Santander ainda não percebeu que a 

nova sociedade cobra uma postura inclusiva das  instituições com as 

quais se relaciona. 

Existe uma contradição que é percebida pelos clientes, que consideram o 

Real um banco diferente e, agora, é adquirido por um banco igual aos 

demais. Assim, o Santander deve manter as práticas do Banco Real, e 

de forma genuína e honesta, evitando o risco de ser uma ação 

puramente mercadológica e pouco convincente. A estratégia de 

sustentabilidade deve ser assumida pelos funcionários da nova 

organização e, propagada naturalmente para a base de clientes, como 

ocorre no Real. Caso isto não ocorra, o Santander continuará a ser mais 
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uma instituição financeira que busca apenas o lucro. E, acima de tudo, 

destruirá o valor gerado pelo Banco Real.   

Em 2002, ao adotar a estratégia de sustentabilidade, os líderes do Banco 

Real ABN AMRO olharam a folha de papel e enxergaram a nuvem 

passeando, como diria o vietnamita Hanh, citado em epígrafe. Em 2008, 

esta folha de papel foi entregue ao Santander. O cargo máximo do Banco 

Espanhol no Brasil foi entregue ao presidente do Banco Real ABN 

AMRO. Entretanto, ainda não sabemos se os líderes do Grupo Espanhol 

enxergarão mais profundamente e verão a si mesmos passeando na 

folha de papel? 

Limitações e Sugestões de Estudos Futuros 

Uma das limitações do presente estudo está relacionada com a ausência 

de uma análise sobre os concorrentes do Banco Real. Este trabalho não 

buscou dados dos principais competidores do mercado bancário 

brasileiro, nem analisou a estratégia adotada pelos outros bancos no que 

diz respeito à sustentabilidade.   

O número de entrevistas realizadas também foi pequeno. Com algumas 

poucas entrevistas de funcionários do banco e clientes, conseguiu-se 

extrair elementos para uma análise da questão de pesquisa proposta. 

Entretanto, entrevistas adicionais, ampliando o número de pesquisados e 

a visão sobre o problema proposto, poderiam ser realizadas. A inclusão 

de entrevistas adicionais com outros funcionários e clientes do banco, 

enriqueceria o entendimento do caso, possivelmente com novos 

elementos que ofereceriam maior validade ao estudo.   
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Pesquisas futuras poderiam investigar mais detalhadamente a estratégia 

dos concorrentes do Banco Real, e também avançar na análise de como 

esses bancos reagiram à adoção da estratégia de sustentabilidade do 

Banco Real. Um aprofundamento da questão desta estratégia como fator 

de geração de valor para o Banco Real e a investigação de outras 

possíveis fontes de geração de valor para a instituição e para as demais 

empresas do setor contribuiria para um melhor entendimento do 

problema.  
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Protocolos de Pesquisa 

Roteiro das Entrevistas com Funcionários do ABN AMR O Real 
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Etapa Empresa – Roteiro da Entrevista com Funcionár ios do ABN 

AMRO Real 

 

1. Objetivos 

 

1.1 Conhecer o histórico de adoção da sustentabilidade como estratégia 

de negócio do ABN AMRO Real. 

1.2 Avaliar a visão de membros do banco sobre questões relacionadas à 

estratégia de sustentabilidade adotada pela instituição, no Brasil, de 2002 

a 2008. 

1.3 Entender quais as conseqüências e se há indícios de geração de 

valor neste movimento estratégico do ABN AMRO Real. 

  

2. Perfil dos pesquisados 

 

2.1 Funcionários do ABN AMRO Real que ocupam cargos de decisão na 

organização, em áreas de produtos e clientes. 

  

3. Identificação dos respondentes: 

 

3.1 área de trabalho: 

3.2 cargo: 

3.3 tempo de empresa: 

 

Grupo 1: O ABN AMRO Real 
 

1. Objetivos 

 

A. Verificar o conhecimento do funcionário sobre a estratégia de 
sustentabilidade adotada pela organização.  
 

2. Perguntas 
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1. Nos últimos dez anos, que transformações importantes você percebeu 

no Banco Real? Quais foram as conseqüências destas transformações? 

2. O que você entende por sustentabilidade?  

3. O  ABN AMRO Real praticou a sustentabilidade como estratégia de 

negócio neste período? Defina esta estratégia.  

4. Por que o ABN AMRO Real adotou a sustentabilidade como estratégia 

de negócio?  

5. Esta estratégia sofreu transformações ao longo do tempo? Como tais 

mudanças impactaram seu trabalho e sua relação com clientes?  

6. Como é comunicada a estratégia de sustentabilidade aos diferentes 

níveis hierárquicos? 

 

Grupo 2: O Tripé da Sustentabilidade: Aspectos Econ ômicos, 

Sociais e Ambientais. 

 

1. Objetivo 

                      

A. Entender a aplicação dos três pilares da sustentabilidade – social, 

econômico e ambiental.  

B. A prática da sustentabilidade agrega valor aos stakeholders. 

 

2. Perguntas 

 

1. No seu quotidiano profissional, onde você percebe a estratégia de 

sustentabilidade? Cite exemplos: nos produtos, serviços oferecidos e nos 

relacionamentos.  

2. Quem ganha com a adoção da estratégia de sustentabilidade pelo 

ABN AMRO Real? Verificar se todos os stakeholders: acionistas, clientes, 

funcionários, fornecedores, comunidade e meio ambiente. Para cada 

ganhador mencionado acima, citar as razões. 

3. O banco comunicada a estratégia de sustentabilidade?  De que forma? 

Qual o resultado?  
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4. Você acha que o ABN AMRO Real melhorou sua reputação devido à 

adoção da estratégia de sustentabilidade? Quais as conseqüências para 

a organização? 

5. Em sua opinião, há ações específicas relacionadas à responsabilidade 

social? Quais são?  

6. Em sua opinião, há ações específicas relacionadas ao meio 

ambiental? Quais são? Verificar se há critérios específicos de concessão 

de crédito ou prestação de serviço que garanta que o banco respeite o 

meio ambiente. 

7. Que valores o banco transmite através de sua estratégia de 

sustentabilidade?   

8. Você diria que a estratégia de sustentabilidade foi definitivamente 

implementada e consolidada? Caso negativo, o que se pode fazer para 

confirmar  o sucesso da estratégia? 

9. Em sua opinião, qual a tendência desta estratégia de sustentabilidade 

para os próximos anos?  
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APÊNDICE B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolos de Pesquisa 
Roteiro das Entrevistas com Clientes do ABN AMRO Re al 
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Etapa Cliente – Roteiro da Entrevista com Clientes do ABN AMRO 

Real 

 

1. Objetivos 

 

1.1 Conhecer a percepção dos clientes do ABN AMRO Real sobre as 

principais instituições financeiras.       

  

1.2 - Avaliar a visão deste público sobre a estratégia de sustentabilidade 

adotada pela instituição no Brasil, a partir de 2002.       

 

2. Perfil dos pesquisados 

    

2.2 Clientes que compram diretamente produtos do banco 

  

3. Identificação dos Respondentes 

  

3.1 Segmento ao qual pertence: pessoa física ou jur ídica 

 

Grupo 1: Bancos 
                                      

1. Objetivos 

 

A. Relacionamento e imagem percebida dos bancos 

 

2. Perguntas 

1. Com quais bancos você opera?  Cite critérios de seleção. 

2. Que atributos você considera importantes numa instituição bancária? 

3. Personificar os seguintes bancos: Real, Bradesco, Santander e Itaú. 

 

Grupo 2: Banco ABN AMRO Real 

                                      

1. Objetivos 
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A. Cliente conhece a estratégia de sustentabilidade 

B. Que valores percebe nesta estratégia 

 

2. Perguntas 

1. Qual sua percepção sobre o Banco Real? Aspectos positivos e 

negativos 

2. Como é a sua relação com o Banco Real? O que você mais valoriza 

nesta relação?   

3. Nos últimos anos, houve transformações importantes no ABN AMRO 

Real? Como soube de tais mudanças? 

4. Você reconhece práticas de sustentabilidade no jeito de fazer negócio 

do Banco Real? Cite alguns exemplos (produtos, serviços e 

relacionamentos). 

5. O que você sabe sobre os projetos sociais do banco? Cite exemplos. 

6. O que você percebe que o Banco Real faz para garantir que esteja 

aplicando práticas ambientalmente responsáveis?  

7. Você conhece algum critério específico de concessão de crédito ou 

prestação de serviço que garanta que o banco respeita o meio ambiente? 

8. Quem ganha com as ações de sustentabilidade promovidas pelo 

Banco Real? Verificar o alcance: banco, sociedade, cliente, meio 

ambiente. 

9. Esta estratégia de sustentabilidade poderia ser melhorada? Como? 

10. Ter a estratégia de sustentabilidade é um diferencial quando você 

escolhe de que banco adquirirá um produto ou serviço? 

11. O que pensa do futuro desta estratégia para o Banco Real? 
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ANEXO A:  Resultados financeiros 

 

 

Participação de mercado  
 

Participação de mercado

Dez 04

5,91%
6,51%

6,78%

Dez 05 Dez 06 Dez 07

7,07%

Fonte: BACEN

Mai 08

6,92%

Crédito

 
 
 
 
 
 
Ativos e créditos  
 

Ativos de Crédito

01 02 03 04 05 06

BRL bi

07

Fonte: Balanço Local  (ajustado para  resultados  r ecorrentes)

009998
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Lucro líquido  
 

Lucro Líquido

01 02 03 04 05 06

BRL bi

Fonte: Balanço Local  (ajustado para  resultados  r ecorrentes)

07009998

 
 
Índice de eficiência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retorno sobre o patrimônio líquido médio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65,0% 63,8%
58,1% 60,0%

56,3%
51,5% 49,6%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

24,5% 23,0% 22,3%
18,4% 20,3% 22,9% 24,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


