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Resumo 

 

O objetivo do trabalho é a compreensão da dinâmica de institucionalização da 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) no Campo das Organizações Bancárias no Brasil. 

Utilizando modelo de análise social proposto por Boltanski e Chiapello (1999), resgatando as 

bases conceituais da abordagem institucional e utilizando a noção de interesse em Bourdieu 

(1996), chegamos a um modelo de análise que possibilitou-nos compreender a RSE como 

parte de um movimento de deslocamento do capitalismo. Defendemos a tese de que na 

institucionalização da RSE, as ações são justificadas em termos do bem comum, legitimando-

se via provas e arranjos estruturais e, ao mesmo tempo, atendendo a interesses inerentes ao 

Campo. Os caminhos utilizados para a compreensão da dinâmica de institucionalização da 

RSE foram: (1) a análise da construção do fenômeno da RSE, que possibilitou-nos identificar 

fatores e eventos críticos, líderes no Brasil e provas associadas à institucionalização desta 

prática social; (2) a descrição do Campo das Organizações Bancárias e a identificação de 

elementos de sua RSE na História, passos necessários para a compreensão das justificações 

para inserção do Campo no movimento pela RSE; (3) a identificação de atores-chave na 

institucionalização da prática social no Campo, bem como a categorização de ações práticas 

denominadas socialmente responsáveis evidenciadas nas organizações pesquisadas, 

analisando-as em termos de justificações e interesses; (4) a análise da disseminação e 

sedimentação de arranjos estruturais ligados à RSE nas organizações do Campo, como as 

áreas específicas criadas para tratar da RSE, os balanços sociais e os websites organizacionais. 

A pesquisa de campo contemplou cerca de trinta organizações, tendo incluído análise 

documental e entrevistas. Verificamos que, de uma ação marginal e isolada, a RSE passa, na 

última década, a ser uma ação estruturada nas organizações bancárias, ao mesmo tempo em 

que se transforma em um valor social, capaz de contribuir para a legitimidade do Campo. 

Nessa linha, a pesquisa evidenciou que bancos de varejo são os que estão mais inseridos no 

movimento pela RSE, o que ratifica a tese do fenômeno como deslocamento do capitalismo.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial, Campo das Organizações Bancárias, 

justificações, institucionalização, interesses. 

 
 



  
 

Abstract 

 

The scope of this theses is to understand the dynamics of the institutionalization of Corporate 

Social Responsibility (CSR) within the Field of Banking Organizations in Brazil. Using the 

social analysis model put forward by Boltanski and Chiapello (1999) and reverting to the 

conceptual basis of the institutional approach and using Bourdieu’s notion of interest (1996), 

we arrive at an analytical model that enabled us to assess CSR as part of a movement of 

displacement of capitalism. The theory we propose here is that with the institutionalization of 

CSR, actions are justified in terms of the common good, being legitimized by structural 

confirmations and arrangements and, at the same time, heeding the inherent interests of the 

Field. The means used for comprehension of the dynamics of the institutionalization of CSR 

were: (1) the analysis of the construction of the phenomenon of CSR, which enabled us to 

identify critical factors and events, leaders in Brazil and associated ratification of the 

institutionalization of this social practice; (2) the description of the Field of Banking 

Organizations and the identification of the elements of its CSR in History, which are essential 

steps for understanding the justifications for insertion of the Field in the movement towards 

CSR; (3) the identification of key players in the institutionalization of the social practice 

within the Field, as well as the categorization of practical actions considered socially 

responsible to be found in the organizations researched, analyzing them in terms of 

justifications and interests; (4) the analysis of the dissemination and sedimentation of 

structural arrangements linked to CSR in the organizations of the Field, such as specific areas 

created to deal with CSR, social reports and organizational websites. The field research 

assessed some 30 organizations and included documentary analysis and interviews. We noted 

that, from being a marginal and isolated action, over the course of the past decade CSR has 

become a structured action in banking organizations, while at the same time becoming 

transformed into a social value, capable of contributing to the legitimacy of the Field. In this 

respect, research showed that retail banks are those that are inserted in the movement towards 

CSR, which ratifies the thesis of the phenomenon as displacement of capitalism.  

 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Field of Banking Organizations, 

justifications, institutionalization, interests. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

hamam a atenção as campanhas publicitárias dos bancos, nos últimos anos, 

principalmente na televisão, enfatizando uma nova forma de atuação: bancos que 

sonham, que fazem mais do que o possível (ABN Amro Real), que conscientizam o cliente 

sobre a adequada utilização do crédito (Itaú), que o ensinam a não pagar tarifas e nem 

parecem banco (Unibanco), como exemplos. Também em outros veículos de comunicação é 

possível observar uma transformação no enfoque dado às publicações sobre os resultados dos 

bancos. Como ilustração, em março de 2005, ao divulgar as demonstrações contábeis 

referentes ao ano de 2004, em jornal de grande circulação, o Santander dá o seguinte título, no 

alto da página, à publicação: “Santander Banespa – Crescimento e responsabilidade social. É 

isso que mantém a nossa chama acesa” (SANTANDER..., 2005a, p.8-9), colocando, então, 

em lugar central seu vínculo com a responsabilidade social. Inúmeros outros exemplos 

poderiam ser listados, evidenciando um reposicionamento das organizações bancárias, que 

nos levam à indagação sobre o sentido disto. 

 

Em que pese o específico quadro estrutural e conjuntural do Campo das Organizações 

Bancárias, observa-se um movimento no mesmo sentido que perpassa as organizações 

brasileiras de forma geral. A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é um fenômeno que 

tem se instaurado no Brasil na última década, sobretudo (ASHLEY, 2005). Consultores, 

empresários e lideranças também governamentais têm debatido o assunto de forma 

sistemática em diversos fóruns construídos com esse objetivo; acadêmicos se debruçam sobre 

a RSE, cada qual contribuindo para a solidificação e conseqüente institucionalização desta 

prática social no Brasil. 

 

A compreensão da dinâmica da institucionalização da RSE é o objetivo desse trabalho, que 

defende o entendimento do fenômeno como parte de um movimento de deslocamento do 

capitalismo – institucionalizado por meio de ações justificadas em termos do bem comum e 

legitimado via provas e arranjos estruturais. Trata-se, então, de investigar a construção do 

fenômeno da RSE, ou seja, como ele está sendo eleito, justificado e operacionalizado em um 

específico campo organizacional brasileiro – tendo em vista seus interesses específicos. 

 

 

C 
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1.1 Problema de pesquisa 

 

Com base em Santos (1964) e Lalande (1993), prática pode ser definida como o exercício de 

uma atividade voluntária que modifica o que nos rodeia, ou como regras de conduta 

individual e coletiva, entre outros aspectos. Assim, e segundo Birou (1966), a expressão 

prática social é utilizada para designar o exercício habitual dos comportamentos. Segundo o 

autor, as práticas visam à aplicação, a observância dos costumes e dos usos na sua dimensão 

material; e embora esta noção não se refira diretamente à consciência das pessoas que põem 

em ação as práticas, também não a exclui.  

 

Quando uma prática social é institucionalizada, em determinado contexto, torna-se parte da 

vida daquela comunidade, tomando corpo próprio e passando ao status de regra no 

pensamento e na ação social (MEYER e ROWAN, 1983). Dessa forma, institucionalização 

liga-se à idéia de permanência (SELZNICK, 1996). Consoante a isso, nota-se que atualmente 

raros são os casos de organizações empresariais que ainda desconsiderem totalmente suas 

responsabilidades sociais (ASHLEY, 2005; IPEA, 2001). Por outro lado, o fenômeno tem se 

tornado mais aparente, passando a se relacionar a uma conduta positiva das empresas em 

relação à sociedade. Tendo isto em conta, estaria a RSE já institucionalizada na sociedade 

brasileira? 

 

Entendendo a institucionalização como o processo que transforma crenças e ações em regras 

de conduta social, concepções amplamente compartilhadas por mecanismos de aceitação e 

reprodução, e que, como processo, apresenta uma gradação, o que significa dizer que se pode 

estar, ao longo de um contínuo, mais ou menos institucionalizado (TOLBERT e ZUCKER, 

1999), pretendemos compreender a dinâmica de institucionalização de uma prática social em 

um específico campo organizacional no Brasil.  

 

Utilizando a linha da sociologia compreensiva de Max Weber, que entende que não há 

determinantes para o capitalismo, mas sim condições que possibilitam sua formação – e onde, 

dessa forma, as ciências sociais não podem explicar, mas só podem compreender, uma vez 

que não existe uma relação causa-efeito –, buscamos a compreensão da institucionalização da 

RSE, e não uma explicação causal para o fenômeno. Objetivamos, então, por um lado, 

compreender o que faz com que a RSE se institucionalize e, por outro, verificar como um 
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conjunto de organizações operacionaliza esse processo, como parte de um movimento de 

deslocamento do capitalismo, que visa sua reprodução. 

 

Inúmeras definições existem para o conceito de RSE1. Verifica-se na literatura que não se 

chegou a um consenso sobre seu significado e limites (ASHLEY, 2005; CAPPELLIN et al., 

2002; KREITLON, 2004), uma vez que o conceito é amplo, defrontando-se em áreas-limite 

da ética e da moral2 (ASHLEY, 2005). Apesar disso, o movimento pela RSE tem crescido 

dia-a-dia no Brasil e no mundo, passando a fazer parte também da agenda empresarial 

(CAPPELLIN e GIULIANI, 2002).  

 

A delimitação e definição do conceito de RSE são ainda objeto de disputa (CHEIBUB e 

LOCKE, 2002), sendo complexo o estabelecimento de fronteiras em sua caracterização. 

Usualmente, considera-se, ao nível interno das organizações, sua relação com a comunidade 

interna: funcionários, sócios e acionistas; e, ao nível externo, sua relação com: meio ambiente, 

clientes, fornecedores, a comunidade onde se insere e aquelas que atinge por meio de seus 

produtos e serviços, ou pelo efeito destes (ASHLEY, 2005; VENTURA, 1999). Num 

extremo, é um discurso que prega um novo tipo de organização, fundamentada por valores 

democráticos e solidários (MCINTOSH et al., 2002; PAOLI, 2002).  

 

Entendemos o fenômeno da RSE como parte de um movimento de deslocamento do 

capitalismo, uma realidade socialmente construída com objetivos precisos, embora não 

arquitetado pelos atores sociais individualmente. Trata-se, então, de uma resposta empresarial 

à necessidade de realimentar o espírito do capitalismo, que é a ideologia que mobiliza as 

pessoas para se inserirem e se manterem no sistema capitalista, além das dimensões materiais. 

Portanto, é a busca de legitimidade das organizações e dos campos organizacionais, por um 

                                                 
1 Como exemplo, para Carroll (1979), em um dos primeiros trabalhos que já definem a RSE como uma 
responsabilidade inerente à empresa, e não ao indivíduo, responsabilidade social empresarial é o compromisso 
voluntário e contínuo da empresa com o progresso econômico, o desenvolvimento social e a proteção e 
preservação do meio ambiente, decompondo-se em quatro componentes: econômico (geração de lucro); legal 
(cumprimento da lei); ético (comportamento sintonizado com as normas morais vigentes na sociedade); e, 
filantrópico (contribuição ativa para o bem-estar social) (CARROLL, 1979). As abordagens ao fenômeno variam 
dependendo das perspectivas dos autores, conforme será visto no capítulo 4; porém, todas as definições 
guardam, em maior ou menor grau, uma abordagem normativa. 
2 Na visão de Cherques (2003), o que geralmente se denomina responsabilidade social das empresas limita-se ao 
direito, à obrigação de responder perante a lei, uma vez que as empresas não são agentes morais – o que é uma 
qualidade dos seres humanos. Em sua visão, apenas as pessoas nas empresas, os dirigentes e empregados têm 
responsabilidade moral. Para Cherques (2003), as empresas estão sendo chamadas à responsabilidade porque se 
vêem na contingência de reavaliar o peso dos efeitos das suas atividades e corrigir sua conduta. 
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lado, e do próprio sistema capitalista, por outro, que está em jogo na institucionalização da 

RSE. Não cabe, então, neste trabalho, adotar uma ou outra definição para o fenômeno, uma 

vez que seu objetivo é exatamente “ver” o fenômeno na realidade, ou seja, investigar aquilo 

que os atores estão construindo como sendo sua RSE, buscar o que é essencial nessa 

construção, a “coisa mesmo” (ZAJDSZNAJDER, 1992). Portanto, o objetivo não é tecer uma 

análise de valor do fenômeno, mas compreendê-lo como parte de um mecanismo que viabiliza 

o sistema. 

 

Segundo Fonseca (2003), o processo de institucionalização restringe-se a uma questão de 

grau, já que a fundação e evolução dos campos organizacionais variam de acordo com 

circunstâncias históricas e temporais. Necessário se fez, então, eleger um campo 

organizacional específico para o estudo, uma vez que em cada campo o processo pode estar 

sendo configurado de diferentes maneiras, tendo em vista suas especificidades, como, 

principalmente, a natureza da atividade e o grau de estruturação do campo.  

 

Elegemos, então, o Campo das Organizações Bancárias para o estudo, uma vez que se trata de 

um campo com uma veemente inserção no movimento pela RSE, como já enfatizado. Além 

disso, a justificativa para a escolha dá-se pelo fato de ser um Campo que necessita, talvez 

mais do que outros campos, de legitimidade social, uma vez que, por um lado, tem 

historicamente fama de vilão na sociedade (AGUIAR, 1960) e, por outro, necessita 

credibilidade para manter seu bom funcionamento.  

 

Ao buscar compreender a evolução e institucionalização da RSE, ao nível do campo 

organizacional, de uma ação marginal e isolada para uma ação estruturada, deparamo-nos 

também com uma questão mais ampla, que é a transformação dessa prática social em um 

comportamento esperado pela sociedade por parte das organizações, ou seja, uma prática que 

passa a ser um novo valor social, capaz de contribuir com a legitimidade das organizações 

perante a sociedade. Pois se assim não fosse, por que as organizações elegeriam determinada 

prática? Com essa perspectiva é que intentamos estender a compreensão teórica sobre a 

dinâmica de institucionalização de uma prática social em relação ao campo organizacional, 

olhando para além da prática em si, para os mecanismos que a possibilitam e alavancam. O 

objetivo não é, portanto, compreender somente como se processa em um campo 

organizacional a institucionalização da prática, mas compreendê-la como parte da construção 

social da realidade. 
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A Teoria Institucional, por si só, não é capaz de explicar esse fenômeno mais amplo, que é 

anterior ou mesmo concomitante à institucionalização da prática, esse movimento que faz 

com que a sociedade assuma um novo valor, passando a esperar e a cobrar que as 

organizações adotem determinada ação que, muitas vezes, pode ir contra os interesses 

objetivos e imediatos das organizações no sistema capitalista.  

 

Encontramos na obra “O Novo Espírito do Capitalismo”, de Luc Boltanski e Ève Chiapello 

(1999), um caminho para resolver este impasse. Sucintamente, a obra fornece um ferramental 

de análise das transformações do capitalismo, sem a pretensão de generalizar para todo o 

mundo, uma vez que utilizam o caso da França como estudo. A análise é de ordem 

pragmática, levando em consideração as diferentes maneiras como as pessoas se 

comprometem na ação, as suas justificações e o sentido que dão a seus atos.  Os autores 

procuram esclarecer as relações que se estabelecem entre o capitalismo e as suas críticas e, 

principalmente, o surgimento de novas representações da sociedade, das formas de colocar à 

prova as pessoas e as coisas e, em conseqüência, as novas formas de sucesso ou fracasso.  

 

Trata-se, então, de um modelo de análise social, que pretendemos adaptar aos estudos 

organizacionais, neste primeiro momento buscando interpretar o movimento pela RSE. O 

modelo poderá ser utilizado na análise de outros fenômenos organizacionais. Ainda, essa 

abordagem é condizente com os pressupostos da Teoria Institucional, pois ambas guardam 

uma origem epistemológica e fundamentação na obra de Max Weber e no interpretativismo 

fenomenológico.  

 

Entendemos que o modelo de Boltanski e Chiapello (1999) oferece-nos subsídios para uma 

compreensão mais ampla do fenômeno de institucionalização. O modelo baseia-se em três 

conceitos imbricados, considerados como “macro-atores”: o capitalismo, o espírito do 

capitalismo e a crítica. Assim, diferentemente de Weber, eles não consideram em seu modelo 

um sujeito ou ator coletivo. Sobre a relação destes conceitos, os autores fazem generalizações 

que nos serviram de base para entender a RSE como parte de um movimento de deslocamento 

do capitalismo. 

 

Para Peci (2005), “práticas que se institucionalizam são práticas que ‘funcionam’, ou seja, 

práticas necessárias e úteis às relações de poder” (PECI, 2005, p.197). Uma vez tornada uma 
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instituição, a prática social passa a fazer parte daquela realidade, tendo sido submetida ao 

controle social (BERGER e LUCKMANN, 2001). É este processo de construção social da 

realidade que transforma valores particulares, geralmente dos dominantes, em valores 

universais (BOURDIEU, 1996). Nesse sentido, a análise da institucionalização da RSE deve 

passar pela rede de interesses envolvidos na questão.  

 

Em Bourdieu (1996) encontramos um conceito de interesse que se coaduna com nosso quadro 

teórico. O autor guarda consonância epistemológica com os anteriores, servindo inclusive de 

subsídio para a análise efetuada por Boltanski e Chiapello (1999).  

 

Em relação aos interesses, há dois olhares. Primeiro, sobre aqueles interesses que fizeram o 

jogo acontecer; por exemplo, os interesses que motivaram os atores para a consecução da ação 

relacionada à prática social ou, simplesmente, as motivações que fizeram os atores 

categorizarem as ações como socialmente responsável. Um segundo olhar dá-se sobre os 

interesses que se formam ao longo do jogo, como, por exemplo, a manutenção de arranjos 

estruturais criados no processo de institucionalização ou os interesses de profissionais e 

empresas que se especializam no assunto. Chamamos a atenção, também, para os possíveis 

conflitos de interesses entre atores/organizações, em ações e casos específicos, e também 

conflitos derivados das diferentes perspectivas dos ambientes técnico e institucional no 

Campo. 

 

Deve ficar claro que, tendo em vista os objetivos do estudo, a seguir apresentados, não coube 

discutir o papel das organizações bancárias na sociedade brasileira, de forma ampla, 

questionando ou defendendo o sistema vigente3: analisamos o que está dado, ou seja, como é 

                                                 
3 Segundo Bautzer (2005), os bancos brasileiros cobram o mais elevado spread – margem de juros líquida - 
calculado sobre os ativos entre todas as regiões analisadas em um estudo do FMI, representando 5,2% do total de 
ativos, enquanto na América Latina a média é de 4,2%, nos EUA, de 3,1% e na Europa, de 1,9%. A falta de 
competição e o poder dos bancos no Brasil ajudam a explicar o alto custo da intermediação financeira no país, 
segundo o FMI. Além disso, segundo o estudo, os bancos brasileiros têm o menor percentual de ativos aplicados 
em empréstimos, 30%, enquanto na América Latina e nos Estados Unidos é de 68% e na Europa de 52%. A 
análise da lucratividade afirma que os bancos brasileiros têm como principal fonte de renda altos juros em 
empréstimos e títulos públicos. É alto também o índice de concentração no sistema, cerca de 77% dos depósitos 
estão com as dez maiores instituições (BAUTZER, 2005). Como resposta dos bancos à publicação deste estudo,  
segundo Carvalho (2005), Roberto Luis Troster, economista chefe da Febraban, diz que o estudo peca por 
subestimar custos e outras particularidades do mercado brasileiro: “Há omissões na explicação dos custos, como 
a tributação, o baixo nível de alavancagem dos bancos brasileiros, os subsídios cruzados com compulsórios 
elevados, créditos direcionados e a prestação de serviços de pagamento e recebimento para o governo a um custo 
elevado, que é repassado para a intermediação” (CARVALHO, 2005). Segundo a Febraban, o estudo foi feito 
em um período “atípico”, entre 1997 e 2002, influenciado pela reestruturação bancária e desvalorização do real, 
que “podem ter distorcido os números”. Estudos mostram que as despesas dos bancos – com pessoal e 
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a atuação dos bancos em relação ao fenômeno da RSE, e não como poderia ou deveria ser, 

sob diferentes aspectos ideológicos. Desta forma, a análise transcorre inserida no sistema 

vigente, ou seja, dentro dos padrões evidenciados na sociedade – inclusive pelo fato de 

estarmos analisando a RSE como um movimento de deslocamento do capitalismo. 

 

Tendo em mente que dizer que um segmento da vida humana foi institucionalizado equivale a 

dizer que foi submetido ao controle social (BERGER e LUCKMANN, 2001), baseando-nos 

no modelo de análise social proposto por Boltanski e Chiapello (1999), resgatando as bases 

conceituais da abordagem institucional e utilizando a noção de interesse em Bourdieu (1996), 

pretendemos responder à seguinte questão de pesquisa: 

 

Qual é a dinâmica da institucionalização da responsabilidade social empresarial 

no Campo das Organizações Bancárias no Brasil? 

 

1.1.1 Objetivos: geral e específicos 

 
O objetivo geral da pesquisa é compreender a dinâmica da institucionalização da 

responsabilidade social empresarial no Campo das Organizações Bancárias. 

 

Para atingir o objetivo geral foi necessário atender aos seguintes objetivos específicos de 

pesquisa: 

 

� Descrever a constituição do movimento pela Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE) no Brasil; 

 

� Descrever o Campo das Organizações Bancárias e compreender as JUSTIFICAÇÕES 

para sua inserção no movimento pela RSE; 

 

� Mapear a RSE no Campo das Organizações Bancárias, buscando categorizar e analisar 

as AÇÕES efetivadas e a atuação de atores-chaves para a institucionalização da 

prática social no campo; 

 

                                                                                                                                                         
administrativos – respondem por 48,4% do spread; a margem, por 23,8%; a inadimplência, 14,2%; e os 
impostos, 13,6% (CARVALHO, 2005). 
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� Identificar e analisar a sedimentação e a disseminação de ARRANJOS 

ESTRUTURAIS relacionados à institucionalização da RSE no Campo das 

Organizações Bancárias. 

 

1.1.2 Estrutura do trabalho 

 
Além desta introdução – capítulo 1, que busca dar uma visão geral dos objetivos e 

abrangência da pesquisa –, o trabalho tem mais sete capítulos. No capítulo 2 apresentamos o 

referencial teórico, em três vertentes principais, Justificações, Institucionalização e Interesses, 

além do modelo de análise, ao final. No capítulo 3 apresentamos a metodologia utilizada na 

pesquisa. No capítulo 4 discutimos a RSE como um fenômeno de resposta à crítica feita à 

atuação empresarial, como um deslocamento do capitalismo, localizando a discussão no caso 

brasileiro. No capítulo 5 buscamos evidenciar elementos da RSE na história das organizações 

bancárias e contextualizar as justificações para sua inserção no movimento pela RSE. No 

capítulo 6 são categorizadas as ações práticas que caracterizam o movimento no Campo, as 

justificações e os interesses que fizeram o jogo e os atores-chaves no processo. No capítulo 7 

evidenciamos a incorporação da prática social nas estruturas organizacionais, multiplicando 

os interesses em jogo, por meio da análise de arranjos estruturais nas organizações 

pesquisadas. No capítulo 8 apresentamos a conclusão do trabalho. 

 

1.1.3 Relevância do estudo 

 
As contribuições do estudo para a Academia se dão na medida em que a pesquisa busca 

ampliar a compreensão sobre a dinâmica da institucionalização de uma prática social junto a 

organizações produtivas e, particularmente, num campo específico de organizações 

brasileiras.  

 

Os estudos e pesquisas baseados na teoria institucional têm privilegiado organizações onde 

predominam o ambiente institucional em relação ao técnico, como organizações de caráter 

cultural e esportivo, por exemplo. Todavia, há que se considerar que os mercados também são 

sistemas estruturados institucionalmente, sustentados por crenças relativas à propriedade 

privada e por normas que regulam historicamente a honestidade das trocas (WILLIAMSON, 

1990). Assim, numa tentativa de contemplar a dinâmica de convergência e também o conflito 

de interesses entre fatores técnicos e institucionais, elegemos para a pesquisa o Campo das 
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Organizações Bancárias, que apresenta, entre outras, a característica de ser, ao mesmo tempo, 

altamente institucionalizado e técnico (SCOTT e MEYER, 1991; FONSECA, 2003), e de ser 

um campo fortemente estruturado no Brasil e no mundo, embora um campo fluido, volátil e 

interconectado, características próprias da sociedade em rede (CASTELLS, 2000a), que pode 

estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Além disso, a importância deste Campo, capaz de 

influenciar e direcionar outros campos organizacionais e toda a economia e, portanto, a 

sociedade, torna a escolha adequada para os propósitos deste estudo, que entende a RSE como 

parte de um movimento de deslocamento do capitalismo.  

 

Ao escolher o Campo das Organizações Bancárias, então, atendemos a outra preocupação dos 

estudos sociais, qual seja, evitar a visão reduzida de olhar o fenômeno por um prisma único, 

no caso, pelo prisma de campos onde haja a predominância de um ambiente. O Campo das 

Organizações Bancárias tem se inserido no movimento pela RSE de forma veemente. 

Investigar como este processo está ocorrendo nos bancos brasileiros, quais as motivações e 

quais as ações que estão sendo empreendidas – o que está (ou não está) mudando –, é uma 

forma de entender como está sendo incorporado o conceito no Brasil, de forma geral, e no 

campo, de forma específica.  

 

Ainda, conforme advertem Tolbert e Zucker (1999), embora existam muitos estudos baseados 

na Teoria Institucional, pouca atenção tem sido dada à conceitualização e à especificação dos 

processos de institucionalização. Para as autoras, a institucionalização é quase sempre tratada 

como um estado qualitativo – ou as estruturas são institucionalizadas ou não são –, e não 

como um processo, onde existem variações nos níveis de institucionalização. Dessa forma, 

pretendemos, ao conhecer a dinâmica da institucionalização da RSE, preencher essa lacuna no 

campo teórico. 

 

Com a utilização de modelo de análise social para a análise organizacional, o trabalho poderá 

trazer frutos para outras áreas das ciências sociais, bem como para outras questões da análise 

organizacional, além da responsabilidade social. Em relação à validade externa e à 

transferibilidade dos resultados da pesquisa, então, entendemos que, com a ajuda do 

referencial teórico, guardadas as especificidades de cada caso, as conclusões da pesquisa no 

que se refere à institucionalização de uma prática social como parte de um movimento de 

deslocamento do capitalismo, por meio da justificação das ações em termos do bem comum e 
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visando interesses específicos, podem ser aplicáveis tanto em relação a outros fenômenos 

sociais, que não a responsabilidade social, como em relação a outros campos organizacionais.  

 

Sob o prisma da RSE, verificar sua abrangência e a forma como está sendo definida pelas 

organizações brasileiras é uma tarefa que pode contribuir para a sociedade, uma vez que o 

conceito está em moda e, assim, sendo indiscriminadamente utilizado como uma solução para 

muitos tipos de problemas sociais. É preciso compreender o que representa esse movimento e 

qual a profundidade com que as organizações estão assimilando e solidificando o fenômeno 

da RSE.  

 

Mas, as contribuições da tese vão além do exercício teórico que enriquece o campo 

acadêmico: pode ser capaz de, ao identificar tensões, incongruências e acertos, apontar 

caminhos e elucidar a ação de dirigentes organizacionais, do campo selecionado e de outros, 

em relação ao fenômeno da RSE, beneficiando, assim, além do setor produtivo, a sociedade 

como um todo. 

 

O estudo enquadra-se no escopo dos interesses de pesquisas institucionais do Centro de 

Formação Acadêmica e Pesquisa (CFAP) da Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas (EBAPE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), vinculando-se à linha de pesquisa 

Organizações e Gerência. Ademais, integra a agenda de pesquisa do grupo interinstitucional 

Observatório da Realidade Organizacional4, que desenvolve sua atividade no campo de 

estudos organizacionais e está ligado à EBAPE/FGV, ao Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Universidade Federal de Pernanmbuco (PROPAD/UFPE) e ao Curso de 

Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Catarina (CPGA/UFSC). 

 

 

 

 

                                                 
4 O principal objetivo do grupo de pesquisa é fortalecer o aprofundamento do conhecimento sobre as 
organizações, por meio do desenvolvimento de investigações de caráter científico que adotem perspectivas 
teóricas inovadoras e cuja aplicabilidade contribua para o desenvolvimento local e o interesse comum 
(OBSERVATÓRIO, 2005). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: JUSTIFICAÇÕES, 

INSTITUCIONALIZAÇÃO E INTERESSES 
 

 fundamentação teórica deve proporcionar a solidez necessária ao desenvolvimento do 

argumento da pesquisa. Assim, neste capítulo apresentamos uma visão das principais 

correntes teóricas que sustentam a tese. O capítulo está estruturado em quatro partes: 

 

1. Justificações e o novo espírito do capitalismo; 

2. Institucionalização: a incorporação de práticas sociais nas organizações; 

3. Interesses em jogo na institucionalização de práticas sociais; 

4. Dinâmica da institucionalização de práticas sociais: modelo de análise. 

 

Na primeira parte, apresentamos e discutimos o modelo de análise social proposto por 

Boltanski e Chiapello (1999), autores que desenvolvem uma análise social da realidade 

francesa, mas que têm a pretensão de que seu modelo seja generalizável para todo o mundo. 

Nesse sentido, buscamos adaptar seu modelo aos estudos organizacionais, entendendo que ele 

pode ajudar a explicar aspectos da institucionalização que a teoria institucional, apresentada 

na segunda parte do capítulo, não contempla.  

 

Assim, na segunda parte, continuando a construção do argumento, além de apresentar 

aspectos da teoria institucional necessários à pesquisa, enfatizamos a institucionalização como 

um processo e como uma construção social da realidade, argumento que alicerça a tese. 

 

Na terceira parte desse capítulo, aprofundamos o conceito de interesses em jogo na dinâmica 

de institucionalização, elemento importante para a construção do modelo de análise.  

 

Na quarta e última parte, consolidamos o modelo de análise, buscando relacionar a teoria à 

elaboração da tese do trabalho. 

 
  

A 
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2.1 Justificações e o novo espírito do capitalismo 

 

A ênfase da obra “Le Nouvel Esprit du Capitalisme", de Boltanski e Chiapello (1999), é sobre 

as transformações do espírito do capitalismo nos últimos 30 anos, estudando a passagem do 

chamado segundo espírito para o terceiro.  

 

A título de ilustração, o primeiro espírito se refere ao capitalismo burguês, doméstico, de 

pequenas empresas familiares que vigorou até o início do século XX, no qual a ênfase estava 

sobre a figura do burguês, do empresário, individualmente.  

 

Já o segundo espírito se aporta entre os anos 30 e 60, onde o crescimento e burocratização das 

empresas fizeram com que a figura do executivo ganhasse espaço e notoriedade na sociedade. 

A ênfase não é mais no empresário, mas na organização e seus dirigentes, agora diplomados e 

qualificados. É nesse período que se alavanca a produção e o consumo em massa, 

assegurando a referência ao bem comum e justificando tal sistema como propício à justiça 

social.  

 

O terceiro espírito do capitalismo é aquele das sociedades ditas “em rede”, interconectadas 

tanto por sistemas informatizados quanto por parcerias e alianças que reconfiguram as 

relações sociais e laborais. Para Manuel Castells (2000a, 2000b), a sociedade em rede é uma 

forma específica de estrutura social, arranjos organizacionais de homens nas relações de 

produção, consumo, experiência e poder, característica da Era da Informação.  

 

A fim de entendermos o conceito Espírito do Capitalismo, necessário se faz resgatar alguns 

pontos da obra de Max Weber, que embasaram a análise. 

 

2.1.1 O Espírito do Capitalismo em Max Weber 

 
Para Max Weber, em sua sociologia compreensiva, não há determinantes para o capitalismo, 

mas sim condições que possibilitam sua formação. Assim, as ciências sociais só podem 

compreender, não podem explicar, uma vez que não existe uma relação causa-efeito. Para 

Weber, a ação social - como os indivíduos agem - é a chave de interpretação da realidade 

social. Ela pressupõe uma relação social entendida como a possibilidade previsível de que 
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determinados indivíduos adotem determinado comportamento. Assim, é orientada pela 

expectativa de ações e reações dos outros. É imperativo, então, para o autor, compreender 

quais motivações os indivíduos têm para suas próprias ações.  

 

Para ele, o capitalismo não é fundamentalmente um fenômeno econômico, mas é cultural, ou 

seja, tem a ver com os valores de uma época. Neste sentido, Weber discute em sua obra as 

características do protestantismo que possibilitaram o desenvolvimento capitalista. 

Características marcantes deste processo são a mercantilização, onde os meios de vida 

tornam-se mercadorias, e a quantificação, que significa que tudo é calculado em termos de 

rentabilidade.  

 

Em “A Ética protestante e o Espírito do capitalismo”, Weber estuda a relatividade da 

formação do moderno ethos econômico e sua relação com a ética do protestantismo ascético. 

Assevera que a ânsia do lucro existe em todas as pessoas, independente de sua função, em 

todos os tempos. Chama de ação econômica "capitalista" aquela que se baseia na expectativa 

de lucro por meio da utilização das oportunidades de troca, isto é, nas possibilidades pacíficas 

de lucro. Tudo é feito em termos de balanço, para verificação do lucro obtido. Assim, em sua 

visão, à medida em que as operações são racionais, toda ação individualmente das partes é 

baseada em cálculo (WEBER, 2001). 

 

Nesse mundo, o que importa é a efetiva orientação para um ajustamento dos lucros ao 

investimento, por mais primitiva que seja a sua forma. Nesse sentido, o empreendimento 

capitalista existe de longa data e em toda parte. Mas o Ocidente desenvolveu uma gama de 

significados do capitalismo e, o que lhe dá consistência – tipos, formas e direções. 

 

O especulador, que Weber chama de aventureiro capitalista, em sua visão, também existiu em 

todas as épocas. Suas atividades eram de caráter puramente irracional e especulativo. Mas o 

que o Ocidente veio a conhecer, além disso, foi a singular organização capitalista racional 

assentada no trabalho livre; pois o cálculo exato, base de todos os demais, só é possível no 

plano do trabalho livre. Outra peculiaridade do capitalismo ocidental são dois fatores de seu 

desenvolvimento: a separação da empresa da economia doméstica, contabilmente – 

contabilidade racional – e espacialmente, separação jurídica dos bens da empresa e do 

indivíduo.  
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Segundo Weber, o ocidente foi capaz de produzir desenvolvimento universal em seu valor e 

significado, por meio da ciência. Em todas as áreas do desenvolvimento - química, física, leis, 

arte -, o desenvolvimento do ocidente foi mais racionalizado. E o mesmo acontece com o 

capitalismo. Assim, a forma peculiar do moderno capitalismo ocidental foi influenciada pelo 

desenvolvimento das possibilidades técnicas, implicando uma dependência das ciências, 

principalmente as matemáticas e as ciências exatas. O próprio desenvolvimento de tais 

ciências e das técnicas nelas baseadas recebe impulso dos interesses capitalistas ligados à sua 

aplicação prática na economia. Nesse sentido, uma das realizações específicas do 

protestantismo é ter colocado a ciência a serviço da técnica e da economia (WEBER, 1942). 

 

Assim, a utilização técnica dos conhecimentos científicos foi encorajada dada as 

características da organização social do ocidente: as estruturas racionais do direito e da 

administração. O racionalismo econômico, embora dependa parcialmente da técnica e do 

direito racional, é ao mesmo tempo determinado pela capacidade ou disposição dos homens 

em adotar certos tipos de conduta racional. E as questões religiosas, e os ideais éticos 

decorrentes, são importantes elementos formativos da conduta. Assim, o desenvolvimento do 

capitalismo ocidental, para Weber, em História económica general, pode ser assim definido: 

 
[...] o que definitivamente criou o capitalismo foi a empresa duradoura e 
racional, a contabilidade racional, a técnica racional, o Direito racional; a 
tudo isto há de se acrescentar a ideologia racional, a racionalização da vida, a 
ética racional na economia (WEBER, 1942, p.298). 

 

Weber definiu a ação social, como toda ação, como sendo de quatro tipos: racional com 

relação a fins, racional com relação a valores, afetiva e tradicional. Adverte Weber que raras 

vezes a ação social está exclusivamente orientada por um ou outro destes tipos apresentados, 

considerando-os como simples tipos conceituais puros, construídos somente para fins da 

investigação sociológica (WEBER, 1944). 

 

A ação racional com relação a fins seria, na linguagem weberiana, aquela determinada por 

expectativas no comportamento tanto de objetos do mundo exterior como de outros homens, e 

utilizando estas expectativas como “condições” ou meios para o sucesso de fins específicos 

racionalmente calculados e perseguidos (WEBER, 1944). A ação racional com relação a fins 

foi definida por Weber como sistemática, consciente, calculada, atenta ao imperativo de 

adequar condições e meios a fins deliberadamente eleitos (GUERREIRO RAMOS, 1989). 
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Já a ação racional com relação a valores seria a ação determinada pela crença consciente no 

valor ético, estético, religioso ou de qualquer outra forma, próprio e absoluto de uma 

determinada conduta sem relação alguma com o resultado, ou seja, puramente ditada pelo 

mérito intrínseco do valor ou dos valores que a inspiram (WEBER, 1944). Esclarece Weber 

(1944) que a ação afetiva e a ação racional com relação a valores se distinguem entre si pela 

elaboração consciente na segunda dos propósitos últimos da ação e pelo planejamento da 

mesma. Atua estritamente de um modo racional com relação a valores quem, sem 

consideração das conseqüências previsíveis, trabalha em serviço de suas convicções sobre o 

que o dever, a dignidade, a beleza, entre outros, parecem ordenar (WEBER, 1944). 

 

Em oposição, este par passou a ser reconhecido como racionalidade funcional, aquela típica 

do funcionamento de sistemas produtivos, e racionalidade substancial, característica dos seres 

humanos, embora muitos nomes, por diferentes autores e em diferentes épocas, tenham sido 

atribuídos5. 

 

Esta dicotomização levou o homem a viver um impasse entre submeter-se às regras da vida no 

trabalho e na sociedade, por um lado, e a preservar sua subjetividade, seus valores e uma ética 

de validade geral, por outro. A escolha, pela maioria, da primeira entre as duas opções, fez 

com que o homem se tornasse capaz de dominar a natureza, sem se aperceber do alto custo 

que, cedo ou tarde, teria que arcar. Segundo Guerreiro Ramos (1989), o ser humano é coagido 

a reprimir a função normativa da razão no desenho de sua existência social a fim de viver de 

acordo com as prescrições da sociedade centrada no mercado. 

 

2.1.2 As transformações do capitalismo 

 
O modelo explicativo da transformação do capitalismo nos últimos trinta anos, apresentado 

por Boltanski e Chiapello (1999), baseia-se em três conceitos imbricados, considerados como 

macro-atores: o capitalismo, o espírito do capitalismo e a crítica. Diferentemente de Max 

Weber, não consideram em seu modelo um sujeito ou ator coletivo. Sobre a relação destes 

conceitos, os autores fazem generalizações que nos serviram de base para entender a RSE 

como parte de um movimento de deslocamento do capitalismo. 

 

                                                 
5 A racionalidade funcional pode ainda ser chamada de racionalidade instrumental, objetiva ou pragmática. A 
racionalidade substancial, por sua vez, substantiva, subjetiva ou noética (GUERREIRO RAMOS, 1989; PIZZA 
JR, 1994; SERVA, 1997; TENÓRIO, 1990). 
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O primeiro ponto é que o capitalismo precisa de um espírito que torne possível engajar as 

pessoas necessárias à produção e ao desenvolvimento dos negócios, uma vez que a utilização 

da força física, da violência para fazer as pessoas trabalharem para outrem, tal qual nos 

períodos escravocratas da história, está fora do escopo e ideologia do capitalismo. Isto 

significa que as pessoas precisam “querer” o trabalho, pois o capitalismo pressupõe esta 

liberdade – de trabalhar e de empreender. Assim, necessita uma implicação positiva dos 

trabalhadores, um motivo, uma razão para que todos queiram(os) trabalhar. Essa razão 

encontra-se no espírito do capitalismo. 

 

Mas, para que este espírito possa realmente mobilizar as pessoas, deve incorporar uma 

dimensão moral. Tanto o espírito do capitalismo, quanto a crítica do capitalismo, ambos se 

conectam a esta “peça-chave”, a dimensão moral, conseguindo manter a ordem e valores 

capitalistas em posição privilegiada em relação aos outros “mundos” e esferas de vida das 

pessoas – seja porque as pessoas vivem outras dimensões fora da esfera produtiva, seja porque 

as pessoas, que são saciáveis em suas necessidades e desejos, precisam de justificativas para 

fazer parte deste processo insaciável que é o capitalismo. Aqui está um dos principais pontos, 

ao nosso ver, do modelo de transformação: o equacionamento entre a saciabilidade humana e 

a insaciabilidade capitalista, que é a chave para a manutenção do capitalismo. 

 

Dessa forma, um terceiro ponto deriva do segundo. Para perpetuar-se, o capitalismo precisa, 

então, de estimular e refrear, ao mesmo tempo, sua insaciabilidade, seu processo de 

acumulação ilimitada. É nessa dinâmica, nessa tensão permanente, que o espírito do 

capitalismo equaciona a tendência capitalista de auto-destruição com as exigências morais de 

bem-comum.  

 

Por outro lado, o espírito do capitalismo não pode se transformar numa ideologia, no sentido 

de que deve proporcionar aquilo que promete. Caso contrário, as pessoas o denunciariam e ele 

perderia a credibilidade. Os dispositivos, tais como regras, convenções, são as respostas 

elaboradas para justificar e resistir às críticas, restringindo o processo de acumulação.   

 

Para a análise, ponto relevante é que o operador principal de criação e de transformação do 

espírito do capitalismo é a crítica. Para os autores, o papel central da crítica está na 

construção do espírito que acompanha o capitalismo sob diferentes formas, em diferentes 

épocas. A crítica procura compreender as origens dos fatos que lhe causam indignação e que 
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interpelam os dirigentes, obrigando-os a produzir as interpretações e as justificativas, 

categorizando o mundo e as relações. E os momentos e lugares importantes categorizados por 

aqueles atores, os pontos focais (SCHELLING apud BOLTANSKI e CHIAPELLO, 1999), 

denominados como provas, parcialmente sob o efeito da crítica, são objeto de um trabalho de 

institucionalização e, de acordo com os parâmetros estabelecidos, são consideradas justas.  

 

Esta convergência sob os pontos de tensão entre diferentes atores, por meio das provas 

institucionalizadas, leva ao apaziguamento dos conflitos, pois vão se estabelecendo 

dispositivos de forma a tornar a prova mais ou menos justa.  

 

A noção de prova rompe com uma concepção determinista do social e se funde à onipotência 

das estruturas, no sentido de que é incorporada à dinâmica social, por meio das normas 

interiorizadas. Segundo Boltanski e Chiapello (1999), o conceito de prova se faz possível na 

incerteza que, a partir da perspectiva da ação, habita, em graus distintos, as situações da vida 

social. Assim, na medida em que as possibilidades dos objetos e as capacidades das pessoas 

são incertas, por natureza, os seres entram em relações de enfrentamento e de confrontação 

nas quais se revelam suas forças. Nesse sentido, a prova é sempre uma prova de força, ou seja, 

é um acontecimento no transcurso do qual os seres, medindo-se, mostram do que são capazes 

e, num nível mais profundo, do que são feitos. Esta prova será julgada legítima quando a 

situação se encontra submetida ao discurso de justificação, acordado pelos atores.  

 

Na visão de Peci (2003), o conceito de prova, um dispositivo que busca articular os termos 

capitalismo, espírito do capitalismo e crítica, integra no mesmo marco, sem cair em 

reducionismos, as exigências de justiça – típicas das filosofias políticas contratualistas – e 

relações de força – típicas da análise marxista. Nesse sentido, quando as situações se 

encontram submetidas às constrições das justificações e os protagonistas julgam que tais 

constrições são realmente respeitadas, esta prova de força será considerada legítima (PECI, 

2003).  

 

Desta forma, crítica e prova se relacionam. A crítica conduz à prova na medida em que 

questiona a ordem e coloca sob suspeita o estado de grandeza dos seres presentes. A prova, 

sobretudo quando visa legitimidade, se expõe à crítica, que descobre as injustiças suscitadas 

pela ação de forças ocultas. 
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Nesse processo, a crítica tem o papel de identificar e categorizar as forças que podem ser 

engajadas na prova, fazendo pressão sobre as provas identificadas de forma a torná-las mais 

justas, ou seja, “retesando” as provas. Assim, a crítica participa da formação do espírito do 

capitalismo que, para ser digno de crédito, deve ter sua correspondência nas provas 

controladas. Nesse sentido é que entendemos o movimento pela responsabilidade social 

empresarial como fruto da crítica, num primeiro momento, e também um deslocamento do 

capitalismo, à medida que a prática social vai sendo categorizada e controlada. 

 

2.1.3 Necessidade de justificação 

 
A noção de espírito do capitalismo permite articular o capitalismo e sua crítica em uma 

relação dinâmica, procurando dar conta das transformações ideológicas. Baseado no fato de 

que o capitalismo não se justifica unicamente por seu objetivo de obter lucro, provas são 

produzidas para que este se reproduza.  

 

As justificações são respostas temporais para as necessidades de produzir as mobilizações, ou 

seja, são necessárias para se regular moralmente a ânsia do homem de obter lucro. Boltanski e 

Chiapello (1999) apontam os gerentes, os “quadros” de forma geral, como os portadores e 

reprodutores, por excelência, do espírito do capitalismo.  

 

Sob a perspectiva da teoria econômica, observam os autores que a incorporação do 

utilitarismo à economia permitiu que se assumisse como “natural” que tudo aquilo que é 

benéfico para o indivíduo o é também para a sociedade. Assim, o crescimento da riqueza, seja 

quem for seu beneficiário, passou a ser considerado como um critério do bem comum. Outro 

ponto que destacam é que os trabalhos realizados pela ciência econômica sustentam que a 

organização capitalista é sempre mais eficaz que os demais tipos de organizações. Desta 

forma, a privatização e a mercantilização de todos os serviços são vistas socialmente como as 

melhores soluções para todas as sociedades. Mas para os autores, o espírito do capitalismo 

incorpora outras dimensões não advindas da teoria econômica, pois estas explicações não 

possuem efeito mobilizador, necessário ao capitalismo.  

 

Para Boltanski e Chiapello (1999), tanto para o assalariado quanto para o capitalista, a adesão 

ao processo capitalista requer justificações, ou seja, há necessidade de um espírito do 

capitalismo. Não é suficiente a motivação material, mesmo para o trabalhador assalariado, 
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pois o salário constitui-se como uma razão para permanecer no emprego, mas não para 

dedicar-se a ele, como é desejado pelas empresas. As justificações permitem, então, que as 

pessoas se submetam ao estilo de vida favorável a ordem capitalista, mesmo que isto lhes seja 

de alguma forma penoso. O espírito, então, é a ideologia que justifica o compromisso com o 

capitalismo, onde tudo acaba sendo justificado em termos do bem comum. 

 

E diante da crítica, o que se percebe atualmente é que, para sobreviver, o capitalismo precisa 

de um conjunto ideológico mais mobilizador. E para manter seu poder de mobilização, o 

capitalismo deve incorporar recursos que não estão em si, que fogem à dimensão 

material/econômica, mas produções culturais contemporâneas a ele, mesmo que 

desenvolvidas para outros fins. Assim, o espírito do capitalismo se transforma para responder 

à necessidade de justificação das pessoas comprometidas, em um determinado momento, no 

processo de acumulação capitalista. E quando os valores e representações encontram-se 

associados a formas de acumulação anteriores, as novas formas de acumulação precisam 

parecer sedutoras e apoiar-se na referência ao bem comum, autojustificando-se, além do que 

devem defender-se daquelas pessoas que entendem os novos dispositivos como ameaças à sua 

identidade social.  

 

Na Figura 1 pretendemos resumir as idéias apresentadas de Boltanski e Chiapello (1999) para, 

a partir dela, consolidarmos o modelo de análise no item 2.4. 
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CAPITALISMO  
  

CRÍTICA 
  

ESPÍRITO DO 
CAPITALISMO  

 

O ESPÍRITO É UM 
DISCURSO, UM MODELO 

DE JUSTIFICAÇÃO 
MORAL DA 

ACUMULAÇÃO EM SUA 
ETAPA ATUAL 

 

A JUSTIFICAÇÃO É 
INDISPENSÁVEL 

PARA MOBILIZAR , 
POIS A FORÇA “PURA” 

É INSUFICIENTE 

GERENTES E 
QUADROS SÃO A 

CATEGORIA 
ESTRATÉGICA DA 

MOBILIZAÇÃO: 
PORTADORES E 
REPRODUTORES 
DO 3O ESPÍRITO  

 

MOVIMENTO AMORAL 
DE ACUMULAÇÃO.  A 

FORÇA ESTÁ NO 
CAPITALISMO; A 

REGULAÇÃO IMPEDE 
SUA AUTO-

DESTRUIÇÃO 

A CRÍTICA (RE) 
CATEGORIZA O 
MODELO, MAS 

NÃO SE DESLOCA 
DE SEU OBJETO 

 

PARA FUGIR DA 
CRÍTICA, OPERA 
DESLOCAMENTOS 

JUSTIFICAR É 
TRANSFORMAR 

“FORÇA” EM 
“GRANDEZA” 

  

 

Figura 1. Modelo de transformação do capitalismo: capitalismo, crítica e espírito do 

capitalismo 

Fonte: elaborado com base em Ramalho e Silva (2002).
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2.1.3.1 Cité  por projetos 

 
Para Boltanski e Chiapello (1999), o capitalismo tem uma tendência perpétua a se 

transformar, o que faz com que o espírito de uma época mostre-se totalmente incapaz de 

explicar os processos de outra. Isto significa que as provas, os dispositivos e as críticas vão se 

modificando, adaptando-se e criando um novo espírito, num processo de auto-transformação. 

A cada espírito corresponderia, então, um tipo de organização da sociedade em relação aos 

valores tidos como referência (cités).  

 

Para codificar o novo espírito, Boltanski e Chiapello (1999) utilizam-se da “Gramática das 

cités”, apresentada no texto De la justification – les économies de la grandeu, de Boltanski e 

Thévenot (1991). Chamam de “cité por projetos” o novo aparelho justificativo que parece 

estar atualmente em formação, que remete à idéia de organização por projetos, e sob o qual 

devem pesar diversos constrangimentos, de modo a ser qualificada de justa, a fim de que as 

grandezas relativas atribuídas aos seres apareçam como fundadas e legítimas.  

 

Novas provas são criadas e a noção de projeto pode ser entendida como uma formação de 

compromissos entre exigências que se apresentam, a priori , como antagônicas. Os autores 

analisam a nova ordem em termos de princípios de equivalência, formas de justiça e definição 

da natureza. O princípio de equivalência dentro da cité por projetos é a eficácia. Numa cité 

por projetos, a equivalência em que se mede a grandeza das pessoas e das coisas é a atividade. 

Mas, diferentemente da anterior, a cité industrial, onde a atividade se confunde com o trabalho 

e onde os ativos são, por excelência, os que dispõem de um trabalho assalariado estável e 

produtivo, a atividade dentro da cité por projeto escapa a toda avaliação contábil. A atividade 

pretende gerar projetos ou integrar-se a projetos já iniciados por outros. O que importa é 

desenvolver atividade, ou seja, jamais ficar desprovido de projeto, desprovido de idéia, 

sempre ter alguma coisa em vista (PECI, 2003).  

 

Para tanto, devem ser identificadas provas pelas quais os seres se medem com relação a uma 

“tabela” de equivalência entre eles, codificando quem são os “grandes” e os “pequenos” na 

cité. Estas provas são, nesse mundo, por exemplo, os momentos que marcam o fim de um 

projeto, quando as pessoas estão à procura de um novo compromisso e testam sua capacidade 

de se recolocar. A cité por projetos é, então, um sistema de constrangimentos pesando sobre 
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um mundo em rede, submetendo-o a uma forma de justiça capaz de zelar pelos seres, 

legitimando sua lógica.  

 

Dito de outra forma, as cités são metafísicas políticas que têm uma existência histórica e, 

portanto, localizáveis no tempo e no espaço, trazendo vestígios de sua época. A partir do 

mundo é que se formam as cités, e não o contrário, pela progressiva passagem a um regime de 

categorização, de novas provas de força decorrentes de deslocamentos. Pode ser vista, então, 

como uma operação de legitimação de um novo mundo e novas formas de desigualdades, 

trazendo um mundo mais ordenado que compreende os “pequenos” e os “grandes” 

(BOLSTANSKI e THEVENOT, 1991; BOLSTANSKI e CHIAPELLO, 1999).  

 

Segundo Peci (2002), em relação à formação da cité por projetos, os autores destacam o 

momento histórico de sua formação, marcada pelo desenvolvimento das redes de informática 

e possibilidades de trabalho à distância. Num mundo reticular, a vida social é feita de uma 

multiplicação de encontros e de conexões temporárias, mas renováveis, a grupos diversos, 

operadas às distâncias sociais, profissionais, geográficas e culturais eventualmente muito 

grandes. No entanto, é o projeto que dá substância à rede. O projeto é a ocasião e o pretexto 

da conexão. Na visão de Peci (2003), diferentemente de Castells (2000a, 2000b), que fala de 

espaços de fluxos, Boltasnki e Chiapello (1999) consideram o projeto como uma bolsa de 

acumulação, um “montão” de conexões ativas para fazer nascer formas, ou seja, fazer existir 

objetos e assuntos, estabilizando e tornando irreversíveis as relações. 

 

As cités são, portanto, operadores da justificação e operadores críticos, no sentido de que 

servem de apoio para criticar as provas agenciadas na lógica de outra cité, ou no caso, para 

rechaçar as características pertinentes ao segundo espírito do capitalismo. A nova cité, então, 

traz limites à força dos fortes e lhes avisa que eles só são grandes se interiorizarem esses 

limites, conformando-se com eles, o que, em nossa visão, significa também participar da 

institucionalização de específicas práticas sociais  

 

2.1.4 Literatura de gestão como normatividade do capitalismo 

 
Segundo Boltanki e Chiapello (1999), nos anos 90 assistimos ao estabelecimento de uma nova 

representação da empresa e do processo econômico. A empresa tenciona proporcionar àqueles 
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cujo engajamento é particularmente necessário à extensão do capitalismo evidências quanto às 

“boas ações” a empreender.  

 

Sendo a ideologia dominante, o espírito do capitalismo, em princípio, tem a capacidade de 

penetrar no conjunto de representações mentais próprias a uma determinada época, de 

infiltrar-se nos discursos políticos e sindicais, de proporcionar as representações legítimas e os 

esquemas de pensamento aos jornalistas e pesquisadores.  

 

Nesse sentido, em sua pesquisa, os autores analisam a literatura de gestão destinada aos 

executivos, considerando-a como um elemento de normatividade do capitalismo, como um 

dos principais locais de ocorrência do espírito do capitalismo, já que os gerentes seriam, por 

excelência, portadores e reprodutores do Espírito do Capitalismo. Analisam, então, textos não 

técnicos voltados para a proposição de novos dispositivos de gestão global e aqueles que 

visam inspirar todas as funções da empresa. Para tanto, constituem um corpus de autores 

amplo, de modo a proporcionar um panorama representativo dos textos de uma determinada 

época6.  

 

Verificaram os autores que os textos têm uma grande homogeneidade de discurso e, para cada 

época considerada, uma organização geral em volta de um número limitado de temas. Para 

eles, este fato é o melhor indicativo do seu caráter ideológico de vocação dominante. Suas 

idéias são retomadas, repetidas, traduzidas através de exemplos diversos, passando de um tipo 

de suporte para outro com leveza e rapidez. Na opinião dos autores, as diferenças entre os 

textos, freqüentemente mínimas, têm como resultado proporcionar a diversos autores pontos 

de vista diferentes, para que possam captar as orientações que se deseja transmitir e identificá-

los com elas7.  

                                                 
6 Constituem dois corpus, contendo cada um sessenta textos, produzidos, o primeiro nos anos sessenta (1959-
1969) e o segundo nos anos 90 (1989-1994), tendo como denominador, no todo ou em parte, a questão dos 
executivos, mesmo que possam receber designações diversas (manager, diretor, chefe, dirigente etc). Estes dois 
corpus permitem extrair uma representação típica daquilo que foi recomendado às empresas, no decorrer dos 
dois períodos considerados.  
7 Um dos elementos marcantes da literatura de gestão é a preocupação permanente de mobilização e de 
motivação do pessoal, sobretudo dos executivos. Nos anos 60, é a motivação dos executivos que preocupa os 
autores constantes do corpus selecionado, enquanto que nos anos 90 a questão de saber como engajar os 
executivos é tratada apenas como um caso particular de problemas causados pela mobilização geral de todos os 
empregados. Nas duas épocas, reconheceu-se que o lucro não constitui um objetivo muito mobilizador. Em 
princípio, os executivos dos anos 60 e, depois, o conjunto de todo o pessoal, nos anos 90, queriam ter “razões 
verdadeiras” para engajar-se. Proporcionar um sentido ao assalariado, um espírito ao capitalismo, constitui pois, 
uma preocupação importante para os autores da literatura de “management” (BOLTANSKI E CHIAPELLO, 
1999)  
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Concluíram também que a imposição de uma nova norma de gestão é quase sempre 

efetivamente acompanhada da crítica de um estado anterior do capitalismo e de uma forma 

anterior de produzir lucro, que devem ser abandonadas para dar lugar a um novo modelo. O 

fenômeno da RSE, por exemplo, demonstra como se abandona uma forma e um discurso de se 

produzir lucro para outro diferente. 

 

Para os autores, à semelhança do espírito do capitalismo, que apresenta duas facetas, uma 

voltada para o acúmulo de capital, e outra para os princípios de legitimação, a literatura de 

gestão pode ser lida em dois planos diversos: como um receptáculo dos novos métodos de 

gerar lucro – a parte técnica –, e, ao mesmo tempo, comporta um forte tom moral, uma vez 

que se trata de uma literatura normativa que diz como devem ser as coisas e não como elas 

realmente são. Assim, a literatura de gestão não pode ser orientada apenas para a busca do 

lucro, devendo igualmente justificar a forma pela qual este é obtido. Deve, então, mostrar o 

modo pelo qual a obtenção de lucro pode ser desejável e digna de mérito, não se limitando aos 

motivos e estímulos econômicos, visando ao bem comum. 

 

Argumentam que a orientação dos textos de gestão não é constatativa, mas prescritiva, 

praticando o exemplum, selecionando os casos segundo sua virtude demonstrativa – o que é 

preciso fazer versus o que não se deve fazer – e só mantendo os aspectos da r 

ealidade apropriados à orientação à qual desejam dar impulso8.  

 

No próximo item buscamos subsídios para a compreensão de como se dá o processo de 

institucionalização de uma prática social, que é, a nosso ver, a forma como se opera o 

deslocamento do capitalismo.  

 

2.2 Institucionalização: a incorporação de práticas  sociais nas 

organizações 

 
A Teoria Institucional, segundo Machado-da-Silva e Gonçalves (1999), é o resultado da 

convergência de influências de corpos teóricos originários principalmente da ciência política, 

                                                                                                                                                         
 
8 Apesar desta chamada do autor, temos consciência de que deste modelo não conseguimos fugir totalmente, 
uma vez que é uma forma já incorporada na Academia de Administração. 
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da sociologia e da economia, buscando incorporar em suas proposições a idéia de instituições 

e de padrões de comportamento, de normas e de valores, de crenças e de pressupostos, onde 

se inserem indivíduos, grupos e organizações. 

 

Segundo Scott (1995), a origem do que se chama hoje de institucionalismo remonta a 

conceitos formulados em fins do século XIX, em decorrência dos debates empreendidos na 

Alemanha sobre o método científico. Buscavam-se respostas sobre o modo como as escolhas 

sociais são modeladas, mediadas e canalizadas pelos arranjos institucionais.  

 

Porém, é a partir da década de setenta que a perspectiva institucional voltou a ter lugar na 

explicação da estruturação das organizações, a partir principalmente dos trabalhos de Meyer e 

Rowan (1977) e de DiMaggio e Powell (1983). 

 

A perspectiva institucional desenvolveu-se em três orientações distintas, a econômica9, a 

política e a sociológica. O ramo sociológico é o que oferece, em nossa visão, as bases para a 

compreensão do processo de institucionalização, tal qual o estamos analisando. 

 

Em sua vertente sociológica, Emile Durkheim e Max Weber têm fundamental importância 

para as bases da Teoria Institucional. Tanto o Antigo como o Novo Institucionalismo são 

reações aos modelos racionalistas de organização, valorizando a dimensão ambiental e 

cultural na estruturação e sobrevivência das organizações. A idéia básica é que a 

institucionalização, em si, limita a racionalidade da organização. 

 

                                                 

9 Segundo Sacomano e Truzzi (2002), a perspectiva da nova economia institucional parte principalmente dos 
estudos da economia e tem recebido também atenção dos sociólogos. O nível de análise dessa perspectiva situa-
se nos custos de transação e nas formas de governança das firmas. A Nova Economia Institucional (NEI) 
consolida-se como uma ramificação do novo institucionalismo. Os autores precursores da NEI são Oliver 
Williamson e Douglas North. Em seu trabalho Mechanisms of Governance, Williamson (1996) desenvolve o 
conceito de estrutura de governança, que é definida a partir dos atributos das diferentes transações. O autor busca 
caracterizar uma transação por meio da incerteza, freqüência e da especificidade dos ativos, para assim 
estabelecer uma estrutura de governança que venha diminuir os custos de transação. North (1994) analisa como o 
conjunto de organizações pode influenciar o ambiente institucional, e também como o ambiente institucional 
pode influenciar o comportamento dos agentes. As análises de Douglas North contribuem para a perspectiva da 
Nova Economia Institucional em um nível macroinstitucional de análise, relacionando instituições e o 
desempenho econômico. 
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Nesse sentido, o trabalho de Meyer e Rowan (1983) representou um esforço na compreensão 

das implicações do uso da estrutura formal para finalidades simbólicas, e não unicamente para 

finalidades racionais, como até então se acreditava. Para eles, a adoção da estrutura formal 

pode ocorrer independentemente da existência de problemas específicos e imediatos de 

coordenação e controle na organização, mas visando a aumentar a legitimidade e as 

perspectivas de sobrevivência (TOLBERT e ZUCKER, 1999). Outra implicação de sua 

análise é de que a avaliação social das organizações pode estar na observação das estruturas 

formais e não em seu desempenho, sua eficiência produtiva, como também se acreditava. A 

última implicação originada desse trabalho, ainda na visão de Tolbert e Zucker (1999), foi o 

fato de que, na maior parte das vezes, a relação entre as atividades rotineiras dos membros da 

organização e das estruturas formais é negligenciada, ou seja, nada funciona tão bem quanto o 

esperado. Assim, Meyer e Rowan (1983) desvinculam a estrutura formal da ação.  

 

Conforme Fonseca (2003), o novo institucionalismo pode ser entendido como uma tentativa 

de continuação do “antigo” institucionalismo. Contudo, com referência à abordagem 

sociológica utilizada para estudos organizacionais, a autora destaca algumas divergências 

entre a duas vertentes da teoria (FONSECA, 2003). 

 

Em relação à orientação política, os adeptos do “antigo” institucionalismo enfatizam o 

conflito de interesses na formulação da ação organizacional, o que é pouco considerado no 

chamado novo institucionalismo.  

 

A base do pensamento do novo institucionalismo considera os princípios da teoria da ação 

prática, originária da etnometodologia e da revolução cognitiva da psicologia, ao passo em 

que o “antigo” institucionalismo considera a teoria da ação parsoniana e a abordagem 

freudiana do ego (DIMAGGIO e POWELL, 1991).  

 

Ainda, na visão de Fonseca (2003), em relação à conceitualização do ambiente, o novo 

institucionalismo o entende como componente constitutivo da organização, enquanto o antigo 

o considera como mero campo fornecedor de elementos de cooptação.  

 

É importante frisar que a noção de ambiente evoluiu, também, de um enfoque generalista para 

um enfoque simbólico, acrescentando ao ambiente técnico um sistema simbólico – ambiente 

institucional – , que são os fatores que dão forma à ação organizacional. Os ambientes passam 
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a serem considerados não apenas fonte de recursos e depósito de resultados do processamento 

das atividades organizacionais, mas um grupo de elementos que fornecem crenças que 

funcionam como “mitos racionais” (VIEIRA e MISOCZKY, 2000).  

 

O ambiente técnico se relaciona ao atingimento dos objetivos de eficiência das organizações. 

Já o foco do ambiente institucional situa-se nos fatores que, indiretamente, dão forma à ação 

organizacional. Nos setores institucionalizados, as organizações buscam apoio e legitimação 

de seu ambiente ao conformar-se com as normas e os requisitos que este gera (SCOTT, 

1995b), ou seja, no ambiente institucional as ações buscam a legitimidade organizacional; e 

estas ações não necessariamente caminham para a mesma direção das decisões que seriam 

tomadas exclusivamente visando à eficiência do sistema, o que muitas vezes gera conflito nas 

organizações. 

 

Assim, os ambientes técnico e institucional baseiam-se em diferentes racionalidades. Mas, 

segundo Scott e Meyer (1991), eles não são excludentes. Afirmam os autores que alguns 

setores, como o de empresas de serviço público, o de companhias aéreas e o bancário, sofrem 

pressões de caráter técnico e institucional de igual intensidade.  

 

Na mesma linha, na visão de Machado-da-Silva e Fonseca (1996), indústrias tendem a se 

modelar mais pelo ambiente técnico, uma vez que o controle ambiental é exercido sobre os 

resultados em termos de quantidade e qualidade de bens; já hospitais devem considerar 

fortemente o ambiente institucional, uma vez que o controle ambiental incide sobre estruturas 

e práticas; numa posição intermediária estão os bancos, que parecem sofrer pressões 

ambientais de caráter técnico e de caráter institucional na mesma intensidade.  

 

Os ambientes podem ser visualizados em diversos níveis de análise – local, regional, nacional 

e internacional, segundo Machado-da-Silva e Fonseca (1996). Assim, cada organização – e 

seus dirigentes – ao traçar sua estratégia de ação devem considerar seu contexto institucional 

de referência. Para Machado-da-Silva e Fernandes (1998), o conceito de contexto institucional 

de referência é, então, um fator explicativo para a tendência das organizações a adiarem 

mudanças estratégicas, pois muitas trabalham de forma equivocada seu relacionamento com o 

ambiente, quer pela compreensão estreita do que o constitui, quer pela definição do que vem a 

ser o contexto.  
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Segundo Machado-da-Silva e Fonseca (1996), muitas vezes as organizações consideram 

somente o ambiente técnico em sua estratégia de ação, negligenciando os ambientes 

institucionais, que se caracterizam pela elaboração e pela difusão de regras e procedimentos 

que proporcionam às organizações legitimidade e suporte contextual. A natureza da atividade 

de cada organização determina o grau de importância de cada um dos ambientes, como 

facetas de uma mesma dimensão, na formulação das estratégias de ação.  

 

Mas na visão de Fonseca (2003), o confronto entre a necessidade de manter a eficiência e a 

necessidade de conseguir legitimidade institucional transforma-se em fonte de conflito nas 

organizações (FONSECA, 2003; FRIEDLAND e ALFORD, 1991). Cabe, então, ampliar 

alguns argumentos institucionais, como a dinâmica de criação de jogos de interesses dentro do 

campo organizacional, o modo como os grupos modelam o contexto ambiental no qual 

operam e a variação na força das regras e normas institucionais (FONSECA, 2003). Nesse 

sentido, a análise que pretendemos neste trabalho busca perpassar estas questões, uma vez 

que, ao analisar a dinâmica da institucionalização de uma prática social, estes argumentos 

deverão ser revistos, principalmente em relação à criação de jogos de interesses dentro do 

campo, derivado do fenômeno em estudo. 

 

O Novo Institucionalismo volta sua atenção para o exame dos elementos de redes relacionais 

e de sistemas culturais que modelam e sustentam a estrutura e a ação das organizações, 

buscando contrapor-se ao modelo racionalista (FONSECA, 2003). Torna-se necessário, então, 

identificar o conjunto de valores fundamentais de um determinado contexto que seja formador 

das práticas organizacionais.  

 

Há que se salientar que o conceito de campo organizacional é central para a análise 

institucional (DIMAGGIO, 1991; VIEIRA e CARVALHO, 2003). Está associado à idéia de 

que não apenas relações de troca material, mas também relações de troca simbólica, envolvem 

a sobrevivência organizacional. O campo como unidade de análise apresenta a vantagem de 

incluir todos os atores relevantes. Mas a análise da configuração de um campo organizacional 

exige um olhar interdisciplinar, onde fatores históricos, antropológicos, sociológicos e 

econômicos exercem um papel fundamental para explicitar a complexidade deste nível de 

análise10.  

                                                 
10 No capítulo sobre a metodologia, aprofundamos a noção de campo organizacional. 
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Segundo Carvalho e Vieira (2003), ao oferecer ferramentas teóricas para que se desloque o 

nível de análise da organização para o campo, a perspectiva institucional incorpora valor à 

cultura simbólica como dimensão explicativa da realidade de um determinado grupo de 

organizações, permitindo um delineamento mais preciso dessa área, o que pode propiciar 

melhor desenvolvimento, beneficiando tanto a sociedade como um setor específico. 

 
2.2.1 Legitimidade e os três pilares da Teoria Institucional 

 
Dentro da perspectiva sociológica, encontram-se diferenças na abordagem dos conceitos de 

“instituição” e “processo de institucionalização”. Segundo Scott (1995), a divergência mais 

freqüente e profunda encontra-se na ênfase atribuída aos elementos institucionais, à relação 

entre instituições e organizações, dividindo a perspectiva do institucionalismo em três pilares: 

o regulador, o normativo e o cognitivo, conforme apresentado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Institucionalismo segundo a ênfase dos elementos institucionais 

Fonte: elaborado com base em Scott (1995). 

 

Para cada um dos pilares, Scott (1995) mostra como se dão as bases que suportam a 

legitimidade da organização. Segundo Meyer e Scott (1992), a legitimidade organizacional 

refere-se ao grau de apoio cultural que uma organização recebe, ou seja, a extensão para a 

qual o arranjo dos valores culturais estabelecidos provê explicações para sua existência, seu 

funcionamento. Essa aceitação por parte da sociedade ocorre na medida em que as 

organizações procuram conformar suas ações e estruturas aos valores do ambiente e aos 

conceitos considerados socialmente corretos (MACHADO-DA-SILVA et al., 2003). 

 

Para Suchman (1995), legitimidade é uma percepção ou suposição generalizada de que as 

ações de uma organização são desejáveis, próprias, ou adequadas dentro de algum sistema 
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social construído de normas, valores, crenças e definições. Uma organização é dita legítima, 

então, na medida em que seus meios e seus fins estão em conformidade com normas, valores 

e expectativas sociais (ASHFORT e GIBBS, 1990). Na visão de Davis (1973), a sociedade 

concede legitimidade e poder às empresas e, no longo prazo, aquelas que não usam esse poder 

de uma forma que a sociedade considere responsável, tendem a perdê-lo.  

 

Segundo Scott (1995), os elementos institucionais do pilar regulador aproximam-se da 

clássica teoria organizacional, pois dão ênfase à fixação de normas – nas ações de 

estabelecimento e controle de regras, leis e sanções –, defendendo a idéia de que os atores têm 

interesses naturais que perseguem racionalmente, utilizando a lógica utilitarista de custo-

benefício. A base da legitimação é, então, a conformidade às exigências legais. 

 

Já no pilar normativo, a ênfase é colocada numa base moral, mais profunda de legitimação.  

São enfatizados os valores e normas, como elementos capazes de pressionar a ação 

organizacional, transformando-se, pela utilização cotidiana, em uma obrigação social. A 

acreditação, dessa forma, é um mecanismo de funcionamento da organização. A lógica, então, 

é a da adequação, pois os valores e normas são interiorizados (SCOTT, 1995). 

 

O terceiro pilar, o cognitivo, onde se ancora o Novo Institucionalismo, enfatiza a importância 

das interpretações subjetivas das ações, ou seja, são valorizados os símbolos e significados, a 

dimensão subjetiva da realidade social, tal qual o fazia Max Weber. A legitimidade é 

evidenciada como advinda da adoção de uma estrutura comum de referência ou definição da 

situação. Os adeptos dessa abordagem entendem as organizações, então, como uma realidade 

socialmente construída (BERGER e LUCKMANN, 2001). 

 

Segundo Freitas e Ventura (2004), a análise sobre a legitimidade evidencia que existe uma 

expectativa por parte da sociedade em relação às organizações e que as empresas procuram a 

ela se alinhar como forma de sobrevivência.  

 

2.2.2 Isomorfismo: em busca da legitimidade 

 
Ponto fundamental na Teoria Institucional é a questão do isomorfismo. No clássico artigo de 

DiMaggio e Powell (1983), eles asseveram que existem dois tipos de isomorfismo entre as 

organizações: o competitivo e o institucional, conforme identificado na Figura 3.  
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Figura 3. Tipos e mecanismos de isomorfismo nas organizações 

Fonte: elaborado com base em DiMaggio e Powell (1983). 

 

O primeiro explica a busca por um lugar no mercado, por recursos e por clientes; mas não é 

suficiente, na visão dos autores, para explicar o moderno mundo das organizações. Nesse 

sentido, é o estudo do isomorfismo institucional que deve ser aprofundado, pois 

“organizações competem não somente por recursos e clientes, mas por força política e 

legitimidade institucional, por conveniência social tanto quanto econômica” (DIMAGGIO e 

POWELL, 1983). Assim, ainda conforme Figura 3, os autores identificam três mecanismos 

por meio dos quais ocorrem as mudanças visando à homogeneidade nas organizações, cada 

qual com seus próprios antecedentes: 

 

a) Isomorfismo coercitivo, que lida com a influência política e a questão da legitimidade. 

Resulta de pressões formais e informais exercidas na organização por outras das quais 

depende e também por expectativas sociais em relação à forma que as organizações 

devem operar. Assim, de modo geral, as organizações mais fortes forçam as empresas de 

sua cadeia produtiva a adotar práticas similares às suas. 

b) Isomorfismo mimético, quando organizações copiam as práticas de outras que julgam de 

ponta, tentando com isso livrar-se das incertezas ambientais; quando os objetivos da 

organização são ambíguos, ou sua tecnologia é mal compreendida, ela pode optar por agir 

como suas concorrentes, julgando dessa forma estar livrando-se das incertezas ambientais. 

Assim, muitas empresas adotam inovações simplesmente para conquistar legitimidade, 
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para demonstrar que estão, no mínimo, tentando melhorar suas condições de trabalho ou 

tecnologia, por exemplo. 

c) Isomorfismo normativo, que está associado com profissionalização. Assim, membros de 

uma mesma profissão definirão as melhores condições e métodos de se trabalhar 

(DIMAGGIO e POWELL, 1983). 

 

Segundo Fonseca (2003), vários programas e tecnologias são adotados nas organizações por 

força de pressões contextuais, refletindo regras e significados fixados por estruturas 

construídas e institucionalizadas na sociedade. Ainda, organizações poderosas podem tentar 

influenciar estrategicamente suas redes relacionais, mediante arranjos interorganizacionais, 

formais ou informais, ou fixando seus objetivos diretamente no ambiente competitivo.  

 

2.2.3 Institucionalização como processo 

 
Para Vieira e Misoczky (2000), o processo de institucionalização de crenças e valores 

normativos e cognitivos acontece em diferentes níveis de análise. Alguns autores dispensam 

mais atenção aos níveis interpessoais e intraorganizacionais, utilizando argumentos 

institucionais como uma forma de chamar atenção para a questão da agência nos estudos 

organizacionais, enquanto outros enfatizam as influências sociais e culturais mais amplas que 

afetam a vida organizacional. Por exemplo, Tolbert e Zucker (1999) analisam o processo ao 

nível organizacional e apóiam-se no pilar normativo da teoria, segundo a visão de Machado-

da-Silva e Gonçalves (1999). 

 

Tolbert e Zucker (1999) advertem que, embora existam muitos estudos baseados na teoria 

institucional, pouca atenção tem sido dada à conceitualização e à especificação dos processos 

de institucionalização. Em sua visão, a institucionalização é quase sempre tratada como um 

estado qualitativo, onde as estruturas são institucionalizadas ou não são, e não como um 

processo, onde existem variações nos níveis de institucionalização – o que pode afetar o grau 

de similaridade entre um conjunto de organizações. Assim, o processo de institucionalização 

se restringe a uma questão de grau, já que a fundação e evolução dos campos organizacionais 

variam de acordo com circunstâncias históricas e temporais (FONSECA, 2003). 

 

Segundo Vieira e Misoczky (2000), Instituições e Institucionalização têm sido definidos de 

diversas formas, em diferentes áreas do conhecimento. Para eles, uma abordagem sociológica 
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desses conceitos parece adequada para os estudos organizacionais. Selznick, o precursor dessa 

abordagem, chamou de processo de institucionalização a forma pela qual as expressões 

racionais da técnica são substituídas por expressões valorativas compartilhadas no ambiente 

onde a organização opera (VIEIRA e MISOCZKY, 2000).  

 

Para Jepperson (1991), instituições são definidas como uma ordem social ou padrão que 

adquire um certo estado ou propriedade. Ocorre que quando uma prática social é 

institucionalizada, em determinado contexto, torna-se parte da vida daquela comunidade. 

Então, institucionalização liga-se à idéia de permanência; assim, a prática que rapidamente é 

abandonada, que é “dispensada” em resposta a uma nova circunstância ou demanda, não tinha 

se institucionalizado (SELZNICK, 1996).  

 

Para Meyer e Rowan (1983, p. 341), “institucionalização envolve o processo pelo qual 

processos sociais, obrigações ou fatos passam ao status de regra no pensamento e na ação 

social”. Berger e Luckmann (2001) identificaram a institucionalização como um processo 

central na criação e perpetuação de grupos sociais duradouros. Assim, para eles, e segundo 

Tolbert e Zucker (1999), uma instituição – o resultado ou o estágio final de um processo de 

institucionalização – é definido como “uma tipificação de ações tornadas habituais por tipos 

específicos de atores” (BERGER e LUCKMANN, 2001, p. 79; TOLBERT e ZUCKER, 1999, 

p.204). 

 

Tornam-se habituais quando a decisão de tomar essa ação é simples, exige um mínimo de 

esforço. Já a tipificação se refere ao desenvolvimento de definições ou significados 

compartilhados em relação a esses comportamentos que se tornaram habituais, tornando-se 

generalizados, ou seja, independentes dos indivíduos específicos que desempenham a ação. E 

estas tipificações vão ter uma história, vão ser retransmitidas para pessoas que, 

desconhecendo sua origem, vão absorvê-las como “dados sociais”, como naturais, ou seja, 

passam a possuir uma realidade própria – processo identificado por Zucker como 

exterioridade (TOLBERT e ZUCKER, 1999).  

 

Para as autoras, esse processo, ao nível de fluxos institucionais entre organizações formais, 

pode ser classificado em três fases – a habitualização, a objetificação e a sedimentação – , o 

que sugere uma variabilidade nos níveis de institucionalização. A Figura 4, a seguir, mostra as 

três fases do processo de institucionalização e as forças causais críticas nas fases do processo. 
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Fonte: TOLBERT & ZUCKER (1999:207). 

 

 

 

  

Figura 4. Processos inerentes à institucionalização 

                                               Fonte: Tolbert e Zucker (1999, p.207). 

 

A Habitualização se refere ao estágio de pré-institucionalização, envolvendo a geração de 

novos arranjos estruturais para solucionar problemas organizacionais específicos e sua 

formalização em políticas e procedimentos em determinado conjunto de organizações que 

estejam compartilhando os mesmos problemas. Estas estruturas muitas vezes são temporárias. 

 

A Objetificação, estágio de semi-institucionalização, tem a ver com a difusão da estrutura 

criada anteriormente para solucionar determinado problema, envolvendo certo grau de 

consenso entre os decisores da organização a respeito do valor da estrutura e de sua crescente 

adoção nas organizações. Por um lado, quando gestores evidenciam que algumas 

organizações já adotaram a estrutura, com sucesso, a decisão de também adotá-la alastra-se 

pelas outras, pois terão uma prática visão de seu custo/benefício. Para as autoras, a escolha 

mais disseminada passa também a ser vista como uma escolha ótima. Por outro lado, a 

objetificação e difusão da estrutura se relacionam à atuação dos chamados champions – 

nomenclatura da literatura de mudança organizacional – que são aquelas pessoas com 

interesse material na estrutura. Muitos estudos, segundo Tolbert e Zucker (1999), 
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exemplificam essa atuação de grupos de interesse na promoção de mudanças estruturais nas 

organizações.  

 

Os champions surgem mais fortemente quando há espaço para inovação na solução do 

problema, (1) devendo gerar reconhecimento público da existência do problema a ser 

solucionado por aquele conjunto de organizações e (2) propor, com base lógicas ou empíricas, 

um arranjo estrutural específico como a solução apropriada para aquele problema, usando 

casos bem sucedidos como exemplo. Estas duas tarefas de teorização atribuem à estrutura 

uma legitimidade cognitiva e normativa geral, alavancando a disseminação do modelo 

estrutural entre as organizações, e tornando-o mais homogêneo e duradouro do que na fase 

anterior. Daqui a diante, utilizaremos a palavra “líder” em substituição a champion, muito 

embora ainda não seja a palavra ideal para sintetizar a idéia envolvida neste conceito. Em 

relação aos líderes específicos no processo de institucionalização da prática social no campo 

organizacional sob análise, estes serão denominados atores-chave, para diferenciação do nível 

de análise/ação. 

 

O estágio de Sedimentação, total institucionalização, implica uma bidimensionalidade das 

estruturas – “largura” e “profundidade” (EISENHARDT, 1998 apud TOLBERT e ZUCKER, 

1999) –, ou seja, as estruturas se perpetuam. Aqui o desafio é sua conservação, que pode ser 

combatida pelos atores negativamente afetados por ela e também pela falta de resultados 

positivos a ela associados, ou à dificuldade de demonstrar essa relação – fatos estes que 

ocorrem na maior parte dos casos.  Mas quando supera estes entraves, está institucionalizada.  

 

Durante o processo de institucionalização, até chegar-se ao estágio de sedimentação, as 

organizações que compõem o campo vão respondendo às pressões do processo, de acordo 

com seus interesses materiais ou simbólicos, dificultando ou facilitando a assimilação da 

prática. O posicionamento da organização frente à pressão institucional, e conseqüente ação, 

vai depender de uma série de fatores; dentre eles destaca-se, além das características da 

organização, sua localização no campo organizacional (SCOTT, 1995). Assim, as reações 

podem variar desde a concordância com o processo até sua manipulação (OLIVER, 1991)11. 

                                                 
11 Quando organizações resistem às pressões institucionais, há a possibilidade de ocorrência de processos de 
“desinstitucionalização” e “reinstitucionalização” (OLIVER, 1992). Este processo pode ocorrer por uma 
deterioração gradual da aceitação e uso de práticas já institucionalizadas, vulnerabilizando a organização ao criar 
um vácuo institucional, que deverá ser preenchido por novas concepções, pela relegitimação de práticas, 
caracterizando a “reinstitucionalização” (FONSECA, 2003). 
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Tudo vai depender dos interesses organizacionais e do poder que tem a organização para agir. 

Nesse sentido é que se torna importante a adequada determinação do campo organizacional, 

conhecendo quem são os atores e quais são suas forças e interesses. Por outro lado, para 

análise ao nível social, necessário se faz identificar e analisar a força/relevância do campo 

organizacional na (para a) sociedade. 

 

Segundo Reed (1992 apud FACHIN e MENDONÇA, 2003), a realidade organizacional é 

socialmente construída e institucionalmente sustentada – as instituições, então, elas mesmas 

são realidades que buscam sobrevivência e que modificam seu entorno. Nesse sentido, 

conforme Berger e Luckmann (2001, p. 80): “dizer que um segmento da atividade humana foi 

institucionalizado já é dizer que este segmento da atividade humana foi submetido ao controle 

social”. Assim, o processo de institucionalização já é, em si, uma tentativa de moldar a prática 

conforme os interesses das organizações ou do campo envolvido no jogo. Uma vez 

institucionalizada, a prática social continua a atender aos interesses daqueles que a 

estruturaram no campo – e farão de tudo para assim conservá-la.  

 

No próximo item introduzimos o conceito de interesse, com base em Bourdieu (1996), de 

modo a evidenciar que a eleição de uma prática social faz parte de um jogo, mesmo que isso 

não seja um movimento consciente, nem para os atores envolvidos. 

 

2.3 Interesses em jogo na institucionalização da pr ática social 

 
Partindo do questionamento se é possível existir um ato desinteressado, Bourdieu (1996) 

trabalha o conceito de interesse/desinteresse. Inicialmente, revela que este seu interesse pelo 

(des)interesse colocou-se como instrumento de ruptura com uma visão encantada e 

mistificadora das condutas humanas. Isto se dá quando ele compreendeu que toda ação, 

mesmo nos universos que são lugar, por excelência, do desinteresse - como no campo12 

                                                                                                                                                         
 
12 A noção de campo social em Bourdieu é diferente, podemos dizer, mais ampla, que o campo organizacional 
para a Teoria Institucional. Nesse sentido, o campo organizacional, como aqui estudado, é um recorte, uma 
redução de outros campos sociais. O campo organizacional poderá conter elementos de diversos campos sociais 
– econômico, burocrático, intelectual, por exemplo. Apesar da diferente abordagem em relação à noção de 
campo, a noção de interesse em Bourdieu é útil para a pesquisa principalmente pelo entendimento da relação 
campo-habitus. Em um campo organizacional haverá a predominância de um campo social, econômico e/ou 
burocrático, na maior parte dos casos. 
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intelectual, por exemplo, são ações interessadas, mesmo que não conscientemente e 

declaradamente. 

 

Além disso, para Bourdieu (1996), os agentes sociais não agem de maneira disparatada, sem 

nexo – o que não implica dizer que ajam racionalmente, que suas ações sejam guiadas 

deliberadamente pela razão, por um motivo aparente. Então, de acordo com a sociologia, 

haveria uma razão para os agentes fazerem o que fazem – mesmo condutas aparentemente 

incoerentes, encontram um sentido, não seriam realizadas gratuitamente.   

 

E gratuito, para Bourdieu (1996), remete a duas idéias: de um lado, a idéia de não-motivado, 

de arbitrário, de um ato absurdo do qual pouco ou nada pode se falar. E de outro lado, mais 

comum, e intrínseca à primeira idéia, de que gratuito é o que é por nada, que não custa nada, 

que não dá lucro. Superpondo estas duas idéias, esses dois sentidos, identifica-se a busca da 

razão de ser de uma conduta à explicação desta conduta pela busca de fins econômicos 

(BOURDIEU, 1996). A partir dessa primeira noção de interesse, ao tentar substituí-la por 

noções mais rigorosas, como illusio, investimento e libido, o autor aprofunda o conceito. 

 

A palavra interesse teria, então, o mesmo significado da noção de illusio - que vem da raiz 

latina ludus (jogo). Assim, poderia significar estar envolvido no jogo, estar preso ao jogo, 

preso pelo jogo, acreditar que vale a pena jogar e dar importância a um jogo social, perceber 

que o que aí se passa é importante para os envolvidos, para os que nele estão:  

 
Interesse é “estar em”, participar, admitir, portanto, que o jogo merece ser 
jogado e que os alvos engendrados no e pelo fato de jogar merecem ser 
perseguidos; é reconhecer o jogo e reconhecer os alvos [...] Dito de outro 
modo, os jogos sociais são jogos que se fazem esquecer como jogos e a 
illusio é essa relação encantada com um jogo que é o produto de uma relação 
de cumplicidade ontológica entre as estruturas mentais e as estruturas 
objetivas do espaço social (BOURDIEU, 1996, p.139).  

 

Dessa forma, para Bourdieu (1996), o sentido do jogo só existe para aqueles que estão 

envolvidos nas estruturas do espaço social, sejam as mentais, o habitus, conforme conceito do 

autor, ou as estruturas objetivas, ou seja, que a importância do jogo é algo já incorporado nos 

jogadores.  

 

Nesse sentido, o mesmo jogo pode ser indiferente, desinteressante, para pessoas que não 

compartilhem do mesmo universo (campo social). E quando se adentra num campo, 
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estabelece-se essa relação illusio, pois, mesmo que se deseje inverter as relações de força no 

campo, os alvos estão sendo reconhecidos, não lhes são indiferentes. Nesse ponto, o conceito 

de crítica apresentado por Boltanski e Chiapello (1999) vai na mesma direção, pois, na visão 

dos autores, a crítica reconhece os mesmos objetos que o capitalismo, estando assim, então, 

no mesmo jogo. O que ocorre é que o capitalismo, este sim tem a possibilidade de se deslocar, 

deixando a crítica com o objeto já ultrapassado. Dessa forma, querer revolucionar um campo 

significa também a concordância com o essencial do que é tacitamente exigido por esse 

campo, que ele é importante a ponto de se desejar mudá-lo, que vale a pena investir nele. 

Assim,   

Entre pessoas que ocupam posições opostas em um campo, e que parecem 
radicalmente opostas em tudo, observa-se que há um acordo oculto e tácito a 
respeito do fato de que vale a pena lutar a respeito das coisas que estão em 
jogo no campo [...] eles se enfrentam, mas estão de acordo pelo menos a 
respeito do objeto do desacordo (BOURDIEU, 1996, p.141).  

 

Outra forma de expressar a noção de interesse, para Bourdieu, é a libido. Para o autor, o 

trabalho de socialização da libido é: 

 
o que transforma as pulsões em interesses específicos, interesses socialmente 
construídos que apenas existem na relação com um espaço social no interior 
do qual certas coisas são importantes e outras são indiferentes, para os 
agentes socializados, constituídos de maneira a criar diferenças 
correspondentes às diferenças objetivas nesse espaço (BOURDIEU, 1996, 
p.142).  

 

Assim, há um “preço de entrada tácito” (BOURDIEU, 1996, p.141) imposto por cada campo, 

que significa compartilhar, lutar pelos mesmos objetos, morrer por eles se for preciso. Então, 

mesmo em situações onde há um aparente desinteresse, há sempre algo em questão, um 

capital em disputa. 

 

A visão utilitarista trata os agentes como se fossem (1) movidos unicamente por ações 

conscientes e entende que (2) tudo o que pode motivá-los é o interesse econômico, o lucro 

material. A teoria de Bourdieu procura elementos para refutar estas duas reduções das 

condutas humanas. Mas, salienta o autor, ter consciência do jogo ou se desvencilhar dele não 

é questão fácil, já que estas estruturas fazem parte dos jogadores: “estamos localizados, e no 

lugar, não onde está o lucro, mas onde ele vai ser encontrado. As reconversões através das 

quais somos levados a novos gêneros, a novas disciplinas, a novos objetos etc, são vividas 

como conversões” (BOURDIEU, 1996, p.142).  
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Este argumento ratifica aquele utilizado por Boltanski e Chiapello (1999), ao se referir ao 

deslocamento do capitalismo: quando este entende que é tempo de mudar, desloca-se para um 

novo objeto, e deixa a crítica para trás. Este novo objeto passa a ser categorizado, visando 

transformar a força do capitalismo em grandeza, criando uma nova tabela de equivalência, ou 

seja, produzindo uma nova forma de legitimação do processo de acumulação, evidenciando 

novas formas de sucesso ou fracasso.  

 

Os argumentos dos autores também se tangenciam no tocante à não-existência de um sujeito 

arquitetando o deslocamento: o movimento derivaria de interesses interiorizados nos grupos. 

Nessa visão, a institucionalização de uma específica prática social, então, serviria às relações 

de poder existentes. 

 

Em relação à primeira redução apontada por Bourdieu (1996), sobre o cálculo consciente (1), 

defende o autor que nem sempre os agentes sociais expressam tudo o que pensam, todos seus 

objetivos. Eles não têm necessidade de colocar como fins os objetivos de sua prática, uma vez 

que, já tendo o sentido do jogo, já têm também incorporado uma cadeia de esquemas práticos 

de percepção e de apreciação que funcionam, seja como instrumentos de construção da 

realidade, seja como princípios de visão e de divisão do universo no qual eles se movem: 

 
[...] eles estão, como se diz, envolvidos em seus afazeres [...], eles estão 
presentes no por vir, no a fazer, no afazer (pragma, em grego), correlato 
imediato da prática (praxis) que não é posto como objeto do pensar, como 
possível visado em um projeto, mas inscrito no presente do jogo 
(BOURDIEU, 1996, p.143) (grifo do autor). 

 

A noção de habitus explica esse sentido do jogo, significando um corpo socializado, 

estruturado, que incorporou as estruturas imanentes de um mundo, de um campo, e que 

estrutura tanto a percepção desse mundo como a ação desse mundo: “E quando as estruturas 

incorporadas e as estruturas objetivas estão de acordo, quando a percepção é construída de 

acordo com as estruturas do que é percebido, tudo parece evidente, tudo parece dado” 

(BOURDIEU, 1996, p.144). Nesse sentido, segundo o autor, a maior parte das condutas 

humanas acontece dentro de espaços de jogo e os agentes sociais têm “estratégias” que só 

muito raramente estão assentadas em uma verdadeira intenção estratégica.  
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Alerta Bourdieu (1996) que, inspirados por um desejo de desmistificação, os pesquisadores 

tendem a agir como se os agentes tivessem sempre o fim como objetivo, uma ação consciente 

calculista para se obter uma finalidade, transformando o trajeto em projeto. Ainda, salienta o 

autor, há jogos em que se deve demonstrar o “desinteresse” – no sentido de não-busca de 

lucro –, para se obter êxito. Os agentes podem, então, realizar, de maneira espontaneamente 

desinteressada, ações que estejam de acordo com seus interesses.  

 

Para refutar a segunda redução, de que tudo visa ao interesse econômico (2), esclarece o autor 

que a evolução das sociedades tende a fazer com que surjam universos (campos) com leis 

próprias, autônomos – um nomos independente do de outros universos, que têm princípios e 

critérios irredutíveis aos de outros –, por exemplo, o campo artístico, o burocrático e o 

econômico, sendo cada um lugar de formas específicas de interesses.  

 

Assim, uma vez que cada campo tem um nomos característico, cada um deles, ao se produzir, 

produz uma forma de interesse que, do ponto de vista do outro, pode parecer desinteresse ou 

absurdo. E há uma forma de interesse que pode ser descrita como interesse pelo desinteresse, 

que se aporta na noção de capital (lucro) simbólico:  

 
[...] qualquer tipo de capital (econômico, cultural, escolar ou social) 
percebido de acordo com as categorias de percepção, os princípios de visão e 
de divisão, os sistemas cognitivos, que são, em parte, produto da 
incorporação das estruturas objetivas do campo considerado, isto é, da 
estrutura de distribuição do capital no campo considerado (BOURDIEU, 
1996, p.149).  

 

Desta maneira, o capital simbólico é um capital com base cognitiva, apoiado sobre o 

conhecimento e o reconhecimento. E a disputa por esse capital pode ser o motor de muitas 

condutas aparentemente desinteressadas. Então, muitas ações podem ser justificadas em 

termos do desinteresse (BOURDIEU, 2000).  

 

Ainda, existem universos sociais nos quais a busca do lucro estritamente econômico pode ser 

desencorajada por normas explícitas ou veladas. A noção de habitus ajuda neste 

entendimento, pois permite compreender que existem condutas desinteressadas, cujo princípio 

não é o desinteresse, mas que se torna parte do comportamento, por fidelidade ao grupo ou a 

si mesmo:  

[...] a relação habitus-campo é tal que, de maneira espontânea ou 
apaixonada, à maneira do “é mais forte do que eu”, realizamos atos 
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desinteressados [...] Quando as representações oficiais daquilo que um 
homem é oficialmente em um espaço social dado tornam-se habitus, elas se 
tornam o fundamento real das práticas. Os universos sociais nos quais o 
desinteresse é a norma oficial, não são, sem dúvida, inteiramente regidos 
pelo desinteresse: por trás da aparência piedosa e virtuosa do desinteresse, há 
interesses sutis, camuflados [...] (BOURDIEU, 1996, p.152).  

 

O habitus torna o agente sujeito de determinadas práticas e o obriga a agir daquela maneira. 

Por meio do encontro de habitus predispostos ao desinteresse e universos nos quais o 

desinteresse é recompensado – como no campo artístico, científico etc., microcosmos que se 

constituem sobre uma inversão da lei fundamental do mundo econômico –, é que se tem sua 

possibilidade sociológica. Assim, quando o desinteresse encontra condições objetivas de 

reforço constante, torna-se o fundamento de um prática permanente da virtude (BOURDIEU, 

2000). 

 

Discutindo o papel da universalização, da submissão ao universal, conclui Bourdieu que a 

razão tem fundamento na história, e que se a razão progride é porque há interesse na 

universalização e que, sobretudo em certos campos, é melhor aparecer como desinteressado 

do que como interesseiro.  

 
As estratégias de universalização, que fundamentam todas as normas e todas 
as formas oficiais (com tudo o que elas possam ter de mistificação), e que se 
apóiam sobre a existência universal do lucro da universalização, fazem com 
que o universal tenha, universalmente, probabilidades diferentes de zero de 
se concretizar [...] A gênese de um universo desse tipo só é concebível se 
temos esse motor que é o reconhecimento universal do universal, isto é, o 
reconhecimento oficial da primazia do grupo e de seus interesses sobre o 
indivíduo e os interesses dele, que todos os grupos professam no próprio fato 
de se afirmarem como tais (BOURDIEU, 1996, p.155). 

 

Logo, o autor salienta que os valores universais são, de fato, valores particulares 

universalizados, portanto, sujeitos à suspeição crítica, já que a cultura universal é a cultura dos 

dominantes. E as coisas que os dominantes valorizam preenchem a função simbólica de 

legitimação porque se beneficiam de um reconhecimento universal – que lhes dá uma 

probabilidade de existência e perpetuação. Assim, nessa visão, institucionalizar significa 

universalizar estes valores particulares. 

 

Em outras palavras, e de acordo com Peci (2005), as práticas sociais que são 

institucionalizadas são aquelas que 'funcionam', no sentido de que são úteis aos que a 

elegeram, na linguagem de Boltanski e Chiapello (1999), aos grandes. 
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Ainda, Bourdieu (1996) assinala que caminhamos, cada vez mais, a universos (campos) nos 

quais serão necessárias justificativas técnicas/racionais para dominar, e nos quais os próprios 

dominados poderão e deverão utilizar-se da razão para defender-se contra a dominação, já que 

os dominantes, cada vez mais, invocarão a razão e a ciência para exercer sua dominação. 

Nesse sentido, a crítica utiliza-se dos mesmos meios que o capitalismo para combater 

determinado objeto (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 1999). O que ocorre é que o capitalismo 

tem melhores condições de deslocar-se deste objeto, deixando a crítica em bases frágeis, já 

que a nova justificação já está sendo desenvolvida com a recategorização do modelo – via 

institucionalização de práticas sociais. 

 

2.4 Dinâmica de institucionalização de práticas soc iais 

 
Com base no referencial apresentado, temos que a institucionalização de uma prática social 

pode ser compreendida como um processo de construção social da realidade que, além dos 

fatores/condicionantes estruturais, também é resultado da interação dos indivíduos e 

organizações, atendendo a interesses de grupos, legitimados pela própria sociedade.  

 

Entendemos inicialmente a institucionalização como sendo constituída por três elementos, que 

fazem parte do mesmo processo, mas separados neste modelo para fins didáticos, conforme 

Figura 5. 

 

O primeiro elemento da Figura 5 é a prática em si, a ação prática propriamente dita, o que 

efetivamente as pessoas estão realizando, as ações levadas a cabo, que são empreendidas. Este 

elemento poderia denominar-se simplesmente prática, mas, para distinção da prática social 

“objeto” da institucionalização, chamaremos de Ação Prática ou simplesmente Ação.  

 

O segundo elemento seria o discurso que se faz sobre a ação prática e sobre a prática social, 

de forma geral, discursos estes que buscam justificar sua escolha, em detrimento de outras 

possíveis, e mais, discursos que buscam justificar a necessidade de sua apropriação (inclusão) 

pela organização em seus processos – chamaremos este elemento de Justificação ou 

Discurso de Justificação. 
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Figura 5. Três elementos na institucionalização de uma prática social 

 

Os dois primeiros elementos são indissociáveis, no sentido de que toda ação se alicerça em 

um discurso que a justifica. 

 

O terceiro elemento são os Arranjos Estruturais  relacionados à prática social, que podem 

ser vistos como a manifestação da concretude dos dois primeiros, indicando que a prática 

social já está sendo incorporada e, assim, exteriozada nas estruturas organizacionais. Nesse 

sentido, o modelo de fases do processo de institucionalização, de Tolbert e Zucker (1999), 

está neste elemento contido.  

 

Os arranjos se dão mediados por provas – dispositivos válidos no sentido de exibir aos atores 

a justiça e transparência da prática social –, que se institucionalizam ao longo do processo, 

possibilitando que as ações e os discursos de justificação passem a ter corpo dentro da 

estrutura organizacional. Assim, na existência e combinação dos três elementos, há provas 

sendo geradas, sendo institucionalizadas e, posteriormente, sendo cumpridas pelos demais 

atores no trajeto da institucionalização.  

 

Durante o processo de institucionalização, então, ocorre a recategorização de provas a serem 

cumpridas pelos atores. Estas provas são também instituições, anteriores à instituição de uma 

prática social maior, que chamaremos de prática social-fim – embora o movimento não 

aconteça de forma consciente, com uma finalidade explícita, no sentido proposto por 
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Boltanski e Chiapello de que não existe um sujeito arquitetando a construção da realidade. 

Esta prática-fim seria, na linha weberiana, um tipo ideal. 

  

Desta forma, no modelo de análise, as provas são tratadas como instituições intermediárias. 

Elas, portanto, sustentam e alimentam a prática-fim. Assim, esse conjunto de 

instituições/provas que ocorre durante o processo de institucionalização vai se compor e 

formar as tipificações partilhadas que resultarão na institucionalização da prática social fim. 

 

A legitimação das provas ocorre na dinâmica do processo, uma vez que, por meio delas, a 

sociedade passa a controlar o processo que está acontecendo. Assim, provas são produzidas 

para obter-se/dar-se legitimidade aos processos, transformando a força capitalista em 

grandeza, passo intermediário na institucionalização da prática social-fim. A partir do 

cumprimento das provas, a relação estabelecida passa a ser considerada justa. Devemos 

salientar que um arranjo estrutural pode ser, ao mesmo tempo, considerado uma prova, no 

sentido de ser também fonte para a cobrança/controle social. 

 

Além das provas, outro elemento que deve ser acrescido ao modelo são os interesses. O 

processo de institucionalização como um todo, bem como os arranjos estruturais criados, por 

um lado alimentam os interesses envolvidos inicialmente na institucionalização e, por outro, 

geram novos interesses, uma vez que a manutenção dos arranjos passa a ser um desafio, 

envolvendo disputa por recursos e poder dentro do campo. Os novos arranjos reforçam, então, 

a sedimentação da prática social, à medida que os interesses são multiplicados ao longo do 

jogo.  

 

Desta forma, ao longo de um processo de institucionalização, perpassando os elementos estão 

os interesses dos atores envolvidos no jogo – ou especificamente em um campo 

organizacional. A Figura 6 busca representar este processo. 

 

Este desenho, portanto, é uma forma de ver o processo de institucionalização. É um 

constructo teórico que objetiva auxiliar na análise, pois os elementos não se dão isoladamente, 

pelo contrário, são concomitantes, cada um tem embutido em si aspectos dos demais. Se o 

observador se debruça sobre as ações, em alguma medida tratará também dos arranjos, pois as 

ações não se dão soltas no tempo e no espaço, mas dentro de um contexto organizacional 

estruturado. Por outro lado, tanto as ações como os arranjos estruturais derivados acontecerão 
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pautados em uma justificação, um conceito, uma visão de mundo, por menos consciente que 

isto esteja para os atores envolvidos. Assim, estritamente para viabilidade da análise, estes 

elementos foram destacados, para uma melhor caracterização do processo, ressaltando 

aspectos peculiares de cada um.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Elementos na institucionalização em um campo organizacional específico 

              

Desta forma, diferentemente do modelo proposto por Tolbert e Zucker (1999), estes 

elementos não se dão de forma linear, seqüencial. Pelo contrário, pode haver caminhos 

variados em cada campo organizacional – o processo vai ter uma dinâmica própria em cada 

organização e no campo como um todo. De acordo com a Figura 6, a relação dos elementos 

tem idas e vindas, um elemento suporta e alimenta o outro, sendo também modificado com 

essa dinâmica e na interação com o mundo social – outros campos organizacionais ou campos 

sociais, no sentido de Bourdieu, outros atores etc. É a composição dos elementos que vai 

definir a institucionalização da prática social dentro de um campo e na sociedade como um 

todo. 

 

Ao final, a institucionalização da prática social também pode ser compreendida como parte de 

um movimento de deslocamento do capitalismo, alimentando a permanente construção de seu 

“novo espírito”. Em outras palavras, a nova instituição passa a compor/alimentar o espírito do 

capitalismo, alimentando o processo de construção social da realidade. 
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Assim, nesta parte final da fundamentação teórica, objetivamos defender o entendimento de 

que a RSE pode ser encarada como parte de um movimento de deslocamento do capitalismo, 

argumento central da tese e, a seguir, apresentar esquema sintetizando os principais pontos do 

modelo proposto. 

 

2.4.1 Responsabilidade Social Empresarial como deslocamento do capitalismo 

 
Juntamente com o capitalismo e o espírito do capitalismo, a crítica é considerada um macro-

ator no modelo de análise social de Boltasnki e Chiapello (1999). Segundo os autores, a 

crítica extrai sua energia das fontes de indignação em relação ao capitalismo, que são 

consideradas como corrigíveis, na ordem humana: a exigência de liberação; a falta de 

autenticidade; o egoísmo versus a solidariedade; e a sensibilidade frente aos sofrimentos. 

Apesar de serem “atemporais”, estas críticas ligam-se hoje aos conceitos de modernidade e 

democracia, tendo se transformado numa exigência política. Assim, uma expressão da crítica 

são os movimentos sociais e organizações não-governamentais, que buscam condições 

democráticas de igualdade social (BOLSTANSKI e CHIAPELLO, 1999). 

 

Depois de um período no qual há seqüencialmente críticas e justificações, as provas acabam 

sendo controladas mais fortemente do que no passado, até se adaptarem ao modelo de justiça 

vigente. As provas são recategorizadas diante do novo modelo, passando a controlar a própria 

prática objeto de institucionalização. Por exemplo, nas provas que se referem ao 

compartilhamento do valor agregado, a relação salário versus lucro, a crítica consiste em 

revelar a exploração da qual os trabalhadores são vítimas. Já nas provas de seleção, para 

admissão em organizações, a crítica busca denunciar como, de fato, os concorrentes não têm 

condições iguais de competir, indicando que alguns se aproveitam de “forças estranhas 

parasitas” na natureza da prova. 

 

Os deslocamentos são a manifestação da dinâmica do capitalismo, que subvertem a ordem 

existente, visando sua reprodução. A crítica, como motor do deslocamento do capitalismo, 

quer instituir novas provas. Na visão dos autores, os deslocamentos, que permitem retomar as 

forças, ao extrair das novas circunstâncias forças menos identificáveis, não são resultado de 

uma estratégia de conjunto, ou seja, não são interpretáveis, planejados – não há um ator ou 

sujeito. Mas é exatamente a pressão da concorrência e a busca por novos caminhos de lucros 
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que têm produzido os deslocamentos, quando os atores vão abandonando as velhas provas e 

caminhando para as novas, num processo multiplicativo catalisado pelos gerentes, 

consultores, acadêmicos, entre outros, que encontram aí campo para seu desenvolvimento e 

diferenciação, dentro da nova cité, até que todos tenham se deslocado e seja hora de buscar 

outro caminho.  

 

Nesse sentido é que entendemos o movimento pela responsabilidade social no meio 

empresarial como um deslocamento do capitalismo, que, alertado pela crítica, produz uma 

modificação nas formas existentes de relações entre organizações e sociedade. 

 

De acordo com o modelo proposto por Boltanski e Chiapello (1999), a necessidade de 

mudança na ação empresarial apareceria como decorrência da crítica que se faz à atuação dos 

empresários e empresas, resultante também das pressões devido aos problemas sociais. O 

capitalismo, conjugado com (alertado por) esta crítica, produz um discurso de justificação do 

atual estágio de acumulação – operando um deslocamento –, que é o movimento pela 

responsabilidade social das empresas, instituindo novas provas para os atores, como, por 

exemplo, a exigência do cumprimento de requisitos sociais para a empresa ser bem vista pela 

sociedade. Dessa forma, as grandes empresas transformam força em grandeza, colocando-se, 

mais uma vez, como protagonistas do processo de acumulação capitalista. Outro ponto que 

merece destaque é que a categoria estratégica desta mobilização, os reprodutores, são, além 

dos gerentes, também a mídia, os consultores e o meio acadêmico.  

 

Em relação aos processos isomórficos, argumento da Teoria Institucional, uma suposição para 

a pesquisa é de que, sob o aspecto coercitivo, as organizações mais fortes forçariam as 

empresas de sua cadeia produtiva a adotar práticas similares às suas, no caso, impondo ações 

que elegem como sendo importantes no âmbito da RSE. Sob o aspecto mimético, 

organizações copiam as práticas de organizações que julgam de ponta, tentando com isso se 

livrar das incertezas ambientais. Sob o aspecto normativo, a conscientização dos gerentes, a 

demanda da sociedade civil que cobra uma postura mais responsável e cidadã, faz as ações 

organizacionais convergirem para ações mais responsáveis, que leve em conta os 

stakeholders13 da organização, divulgando e ampliando o movimento pela RSE.  

                                                 
13 A teoria dos Stakeholders, que apregoa a importância de se considerar todas as partes interessadas no negócio 
da empresa, é amplamente disseminada na literatura sobre RSE (FREEMAN, 1984, 1994; JONES, 1995; 
MITCHELL e AGLE, 1997), principalmente na corrente denominada Business & Society, como se verá no 
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Disto deriva outra suposição, a de que, em muitos casos, as organizações podem se inserir no 

movimento pela responsabilidade social sem ao menos questionar o que isto significa e sem, 

verdadeiramente, produzir reais mudanças em suas ações, mas buscando estampar aquilo que 

pode ser divulgado e condecorado pela sociedade, de forma geral, e pelos consumidores, 

especificamente. 

 

A partir do referencial apresentado, e entendendo que existe um jogo de interesses envolvido 

no processo, que vai se configurando antes, durante e depois da institucionalização da prática, 

examinaremos a institucionalização do movimento pela RSE de acordo com a Figura 7, que 

busca, de forma esquemática, sintetizar nossos argumentos e idéias sobre a dinâmica de 

institucionalização de uma prática social. 

 

De acordo com o modelo proposto, a compreensão do campo organizacional, conhecendo 

quem são os atores, suas forças e interesses, é essencial para a análise. É preciso, então, 

conhecer o campo selecionado para que possamos determinar quem são os atores que 

produzem a nova categorização, quais os interesses envolvidos, e quais são as provas 

produzidas por eles, ou seja, quais são os passos que se tornam necessários, que devem ser 

reproduzidos para que se justifique a RSE como um processo que visa ao bem comum, no 

sentido atribuído por Boltanski e Chiapello (1999). 

 

No modelo, a institucionalização da prática social dá-se em decorrência da conjunção da 

necessidade de um diferencial de mercado, dada a concorrência, e da crítica – que pode ser 

entendida como uma pressão social ligada a questões e valores sociais que estão sendo 

debatidos. Não estamos falando de relações causais, mas de fatores que condicionam e podem 

ajudar a explicar o processo, na linha weberiana. Deve ser ressaltado que não objetivamos, 

todavia, analisar estes condicionantes, que são um pressuposto da pesquisa. 

 

 

                                                                                                                                                         
capítulo 4. A tradução mais adotada no Brasil para stakeholders, nas definições de RSE, é o termo Partes 
Interessadas. 
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Figura 7. Dinâmica de institucionalização de uma prática social 
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Na Figura 7, abaixo da caixa “institucionalização da Prática Social”, buscamos representar o 

“como” o processo se dá em um específico campo organizacional, com base no referencial 

teórico apresentado. Cada elemento é destacado. 

 

Na institucionalização de uma prática social, provas e dispositivos são (re)criados e, assim, ao 

operar tal deslocamento, a crítica é desmantelada. São criados institutos para lidar com o 

assunto, de forma isomórfica às empresas; ou seja, todo um conjunto de regras e convenções, 

dispositivos para categorizar e classificar as empresas em relação à prática, onde são exigidos 

e valorizados aspectos que, em última instância, os próprios capitalistas elegem.  

 

Quem cria as provas são aqueles que as podem cumprir, multiplicando suas forças, 

transformando-as em grandezas. Nessa lógica, os grandes são os primeiros a compreender a 

transformação que se está operando, e estão sempre prontos a criticar as regras e o moralismo, 

pois estão em busca de novas oportunidades, justificando e criando provas à sociedade de que 

estão indo ao encontro das aspirações sociais.  

 

Mimeticamente, concorrentes passam a copiar a prática; estudiosos passam a divulgá-la no 

que tem de diferencial. Inicia-se um processo de estudos sobre o assunto e de tentativas de 

definição e adaptação à realidade local. A crítica, então, passa a ser apropriada como um 

diferencial para a empresa que adota o discurso e, principalmente, divulga este tipo de 

comportamento. Institucionaliza-se a prática, como algo conducente ao bem comum, portanto 

aceito e legitimado, que se tornará dado, natural, para as futuras gerações. 

 

Com isso, mesmo que conflitante com fatores técnicos, a preocupação da empresa passa a ser 

o cumprimento das provas instituídas pelos grandes. O cumprimento das provas vai indicar se 

a empresa está enquadrada no novo modelo, mas não significa que a organização tenha 

operado uma modificação no sistema de acumulação em resposta à crítica.  

 

Desta forma, a conjunção do capitalismo com sua crítica configura o espírito de uma época, e, 

no caso da RSE, aparenta um reposicionamento empresarial frente à sociedade, mas que 

também encobre o processo de acumulação. Questão fundamental é, então, investigar que 

aspectos estão sendo evidenciados na discussão da RSE, e que tipos de atores estão 

legitimando a construção do conceito no campo organizacional selecionado. 
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A partir do modelo proposto, podemos melhor visualizar como este processo ocorre, 

considerando não a ação de um ator específico, mas de macro-atores que agem com vistas a 

perpetuar o capitalismo. Ao mesmo tempo em que o movimento pela RSE é fruto de uma 

mudança desejada pela sociedade, da crítica, transforma-se também em um deslocamento do 

capitalismo, visando combater a própria crítica. Os deslocamentos do capitalismo e as 

transformações nos dispositivos que os acompanham contribuem, então, para desmantelar a 

crítica, que se torna inoperante, dando-lhe uma nova possibilidade de acumulação e lucros. 

Nesse sentido, a construção de um novo espírito do capitalismo é necessária para a 

perpetuação do próprio capitalismo. E são exatamente os movimentos críticos que informam o 

capitalismo dos riscos que o ameaçam.  

 

A seguir, no próximo capítulo, apresentamos a metodologia utilizada na pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 
 

niciamos a metodologia buscando retratar nossa forma de compreender a pesquisa 

científica, e mais, nossa forma de pensar o mundo. Assim, e de acordo com o próximo 

item, buscamos manter durante a pesquisa um posicionamento de abertura para novos 

significados, que nos levem a novas interpretações sobre a dinâmica da institucionalização da 

RSE, objetivo final da tese.  

 

3.1 Considerações iniciais 

 
A produção de idéias não se dá descasada da vontade do sujeito que aprende; há sempre 

intencionalidade na ação de produzir idéias. Assim, 

 
o que importa na experiência é a luz que ela traz sobre o pensamento, não o 
fato de achar ou comprovar uma “verdade”, principalmente porque o mesmo 
fato será diferente conforme o observador/analista o veja de uma ou outra 
forma (FEYRABEND apud CHERQUES, 2002, p.7). 

 

Segundo Morgan (1983), para uma ciência social mais reflexiva é necessário compreender 

que diversidade, incerteza e talvez mesmo contradição são aspectos centrais do processo de 

conhecer com os quais os cientistas devem contar e que deve ser explorado. 

 

Entendemos que todo fenômeno social tem muitas maneiras potenciais de se revelar e o modo 

como são compreendidos, na prática, depende do modo de engajamento adotado pelo 

pesquisador (MORGAN, 1983). Adverte Morgan (1983) que não há receita para pesquisa e 

que a decisão de como pesquisar é fundamental para as conclusões. Para ele, o processo de 

conhecimento envolve um processo de formação e transformação, em que, conhecendo nosso 

mundo, também formamos e transformamos a nós mesmos. Dessa forma, a escolha do 

método implica uma visão da situação a ser estudada. Se escolhemos tipos específicos de 

metodologia é porque temos concepções implícitas ou explícitas do que queremos fazer em 

nossas pesquisas. Temos, então, que entender essas redes de “premissas” e práticas que ligam 

o pesquisador ao fenômeno a ser investigado. A pesquisa, então, envolve escolhas sobre o 

modo de engajamento, tecendo diferentes relações entre teoria e método, conceito e objeto, 

pesquisador e pesquisado, mais do que simplesmente uma escolha sobre método, tomada 

isoladamente. A metodologia une o pesquisador à situação a ser estudada, em termos de 

I 
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regras, procedimentos e protocolo geral que operacionaliza a rede de premissas incorporada 

no paradigma do pesquisador e favorece uma instância epistemológica (MORGAN, 1983). 
 

O fenômeno a ser pesquisado pode ser conceptualizado e estudado de diferentes formas, cada 

qual gerando diferentes tipos de insights e entendimentos (MILLS, 1982; ZAJDSZNAJDER, 

1982). A conversação reflexiva é uma oportunidade para edificar um diálogo, ao encorajar o 

reconhecimento do processo de pesquisa como interação social em que o pesquisador 

conversa – e aprende –, com o fenômeno a ser estudado. Assim, diferentes estratégias de 

pesquisa podem ser vistas como diferentes vozes na conversa sobre a natureza e o status do 

conhecimento. As vozes podem ser tratadas como oferecendo diferentes interpretações de 

uma situação ou distintos argumentos em favor do entendimento de um fenômeno, levando a 

uma abertura para a discussão crítica a partir de pontos de vista dos mais diversos. E embora 

isso sugira um processo interpretativo, não necessariamente indica uma preferência quanto à 

estratégia de pesquisa. Todas elas têm algo para contribuir para essa conversação, que pode 

ser tomada e retomada em vários turnos. O ponto principal é aprender a partir do próprio 

processo (MORGAN, 1983). 

 

É este posicionamento que objetivamos manter durante a pesquisa, buscando aprender com o 

fenômeno estudado e, a partir daí, edificando a pesquisa – tendo sempre em mente que a 

relação do pesquisador com o objeto de pesquisa é algo que pode interferir na realidade 

observada, alterando comportamentos e, portanto, alterando resultados. A pesquisa, então, é 

encarada também como parte do processo de construção social da realidade.  

 

3.2 Sobre a metodologia 

 
Muitos caminhos podem ser trilhados para construir-se uma pesquisa. Mas deve ser 

precisamente especificado o que se deseja encontrar e determinada uma maneira de fazê-lo, 

ou seja, deve ser feito o desenho da pesquisa. A proposta neste capítulo é evidenciar o 

caminho percorrido para a construção da pesquisa. 

 

Segundo Babie (1998), na prática, teoria e pesquisa interagem num processo interminável e 

alternado de dedução e indução, sendo ambas rotas para a construção de teorias sociais, ainda 

que haja preferência ou conforto por um ou outro método; o trabalho científico é, então, uma 

ponte de mão-dupla. Porém, freqüentemente cientistas sociais iniciam a construção teórica por 
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meio do método indutivo, passando da instância particular para princípios gerais, dos fatos e 

dados para a teoria.  

 

Entendemos que essa ponte de mão-dupla existiu nesse estudo, revendo e adaptando o modelo 

teórico proposto inicialmente com base nos dados obtidos. Nessa perspectiva, não tivemos 

hipóteses de pesquisas e testes a realizar. Porém, existiam algumas suposições que nos 

guiaram na busca da compreensão da institucionalização da RSE no campo selecionado, a 

saber: 

  

� A busca de legitimidade das organizações, e do campo, num momento em que seu 

lucro e forma de atuação precisam ser justificados,  é um dos grandes catalisadores do 

processo.  

� Muitas das ações e programas de RSE das organizações do campo, de origem 

estrangeira, seriam uma reprodução do que está sendo feito em sua matriz, ou seja, 

uma “importação” de valores e práticas.  

� Que o movimento pela RSE no Brasil é um fenômeno preponderantemente da última 

década. 

 

Assim, e diante do objetivo geral da pesquisa, que é a compreensão da dinâmica da 

institucionalização da RSE no Campo das Organizações Bancárias, no próximo item 

apresentamos uma caracterização da pesquisa realizada. 

 

3.2.1 Caracterização da pesquisa 

 
A pesquisa buscou compreender a dinâmica da institucionalização de uma prática social em 

um campo organizacional específico. Portanto, ela não explica, mas busca a compreensão 

mais ampla do fenômeno; ou seja, na linha weberiana, entendemos que não existe uma única 

explicação para o fenômeno, mas sim, condições que o possibilitam. Desta forma, a pesquisa 

teve uma finalidade descritiva e de compreensão do fenômeno. 

 

Quantos aos meios utilizados para consecução da pesquisa, e levando em consideração que a 

escolha do método limita as conclusões, entendemos que uma pesquisa sobre a dinâmica da 

institucionalização de uma prática social poderia utilizar-se de uma gama de métodos. E, de 

acordo com Tolbert e Zucker (1999), surveys, questionários, pesquisa histórica, análise de 
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conteúdo, entre outros métodos, são boas alternativas. Todavia, é a triangulação de fontes e 

métodos que enriquece a pesquisa. No estudo de Scandura e Williams (2000), que buscou 

identificar tendências no uso de diferentes métodos de pesquisa em estudos organizacionais, 

os autores concluem que com a triangulação – conceito que vem de navegação e estratégia 

militar e que significa utilizar-se de diferentes métodos de coleta de dados –, pode-se chegar a 

melhores resultados. O uso de uma variedade de métodos na pesquisa pode resultar em mais 

robustas e generalizáveis conclusões, ou seja, maior validade externa. Não devemos perder de 

vista, entretanto, que o uso de diversos métodos tem a limitação de dificultar ou mesmo 

impossibilitar a replicação do estudo. 

 

Nesse sentido, para cumprimento do primeiro objetivo específico da pesquisa e parte do 

segundo – especificados no item 1.1.1. –, utilizamos basicamente a pesquisa bibliográfica, 

uma vez que a literatura específica, que inclui livros, artigos e documentos públicos em 

relação às organizações do campo e também fora dele, puderam nos oferecer um 

entendimento da trajetória do movimento pela RSE, no mundo e no Brasil, e também da 

formação e estruturação do campo objeto do estudo.  

 

Para cumprimento dos outros objetivos específicos da pesquisa, o meio básico foi a pesquisa 

de campo. A pesquisa de campo envolveu a observação direta no ambiente natural do 

fenômeno e também por meio da imprensa, pesquisa documental, que se refere à análise de 

documentos de acesso público e documentos restritos às organizações envolvidas, e 

entrevistas com representantes de diversas organizações que compõem o campo – como se 

verá no item 3.2.4. 

 

Ainda, deve ser registrada a importância que teve na pesquisa, para cumprimento de seus 

objetivos, a utilização da pesquisa telematizada e da pesquisa documental.  

 

Em relação à pesquisa telematizada, por um lado, os websites das organizações pesquisadas 

puderam, muitas vezes, sinalizar a inserção da organização no movimento pela RSE e também 

a forma como ela entende e trata o fenômeno. Por outro lado, em relação às provas e fatores 

críticos para a institucionalização da prática, após a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de 

documentos na Internet muito nos auxiliou, uma vez que as provas, em geral, têm websites 

estruturados como, por exemplo, os Princípios do Equador, o Pacto Global, o GRI, e assim 

por diante (EQUATOR PRINCIPLES, 2005; GLOBAL COMPACT, 2005; GRI, 2005). 
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Em relação à pesquisa documental, os informativos internos, estatutos, normas e políticas 

relacionadas ao tema foram uma fonte rica de informações. Outro documento muito utilizado 

foi o balanço social das organizações, que tem a capacidade de refletir a institucionalização da 

prática e dos discursos relacionados. O Balanço Social dos Bancos, preparados pela 

Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), foi um documento amplamente 

utilizado, por retratar o movimento no Campo como um todo.  

 

3.2.1.1 Perspectiva temporal 

 
O Campo foi investigado a partir de sua gênese no Brasil visando, além da compreensão de 

sua estrutura, averiguar-se o momento em que a RSE passa a fazer parte das preocupações e 

investimentos de suas organizações. Todavia, uma vez que a pesquisa evidenciou que o 

fenômeno é relativamente novo, se não considerarmos as ações filantrópicas, que existem há 

muitos anos, a análise recaiu, principalmente, nos últimos dez anos, quando teve impulso o 

processo de institucionalização da RSE – o que era outra suposição da pesquisa, ora 

confirmada.  

 

Desta forma, em relação à perspectiva temporal da pesquisa esta foi seccional com 

perspectiva longitudinal, uma vez que houve interesse no desenvolvimento do fenômeno ao 

longo do tempo, mas o foco se deu nos últimos dez anos e também em alguns momentos 

históricos desse desenvolvimento, nos chamados incidentes críticos, que marcaram a história 

do fenômeno e que, de certa forma, possuem relevância na sua atual configuração (VIEIRA, 

2004). A coleta de dados foi feita entre os anos de 2003 e 2005 (até março, basicamente), com 

diversas fases, como se verá no item 3.2.4.  

 

3.2.1.2 Nível e unidade de análise 

 
O nível de análise é o campo organizacional, uma vez que o objeto central de interesse da 

pesquisa é sobre um conjunto específico de organizações – e não sobre organizações 

isoladamente. Apesar disto, para ilustrar aspectos que querermos evidenciar, muitas vezes 

recorremos a casos específicos. Todavia, a pesquisa não pretendeu realizar um estudo de 

múltiplos casos, mas uma análise transversal das organizações pesquisadas, no sentido de 

buscar nas especificidades o padrão desenvolvido no campo.  
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A unidade de análise são os atores que compõem o campo estudado – organizações, 

associações e também pessoas que ocupam posição de destaque e influência no Campo, como 

foi o caso de vários entrevistados, como presidentes e diretores das organizaões, alguns com 

décadas atuando no Campo e, portanto, com legitimidade para falar em seu nome. A seguir 

apresentamos a definição constitutiva e operacional das principais categorias utilizadas no 

estudo. 

 

3.2.2 Definição de categorias de análise 

 
Segundo Vieira (2004), a definição constitutiva refere-se ao conceito dado por algum autor 

em relação à categoria ou termo que vai ser utilizado; assim, ela deve emergir da 

fundamentação teórica utilizada. Já a definição operacional, segundo Vieira (2004), refere-se 

a como aquele termo ou categoria será identificado, verificado ou medido, na realidade; ela 

deve, então, representar a operacionalização da definição constitutiva. 

 

A primeira categoria são as Instituições, definidas por Berger e Luckmann como “uma 

tipificação de ações tornadas habituais por tipos específicos de atores” (BERGER e 

LUCKMANN, 2001, p.79).  

 

A segunda categoria é a Institucionalização. Na visão de Meyer e Rowan, “institucionalização 

envolve o processo pelo qual processos sociais, obrigações ou fatos passam ao status de regra 

no pensamento e na ação social” (MEYER e ROWAN, 1983, p.341).  

 

A definição operacional dessas duas categorias dá-se conjuntamente, uma vez que uma 

Instituição é o resultado do processo de Institucionalização. Dessa forma, a operacionalização 

das categorias confunde-se com o próprio objetivo da tese, que é compreender a dinâmica da 

institucionalização. A questão, então, é verificar porque e como a RSE transformou-se, ou 

está se transformando, em uma instituição, no sentido atribuído pela Teoria Institucional.  

 

Para tanto, necessário se fez identificar fatores e eventos críticos – outra categoria de análise –

, para o Campo, em relação à RSE. Fatores e eventos críticos podem ser definidos como 

momentos importantes para a institucionalização da prática social, no sentido de que esses 
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acontecimentos/eventos direcionam o processo, congregando diferentes atores e interesses em 

sua consecução. 

 

Outra categoria de análise são os chamados líderes e atores-chave no processo de 

institucionalização da prática social. Os líderes são atores que têm interesse material na 

estrutura criada, ou a ser criada, com a institucionalização da prática social, direcionando o 

processo junto à sociedade de forma a atender seus objetivos – foram identificados com base 

na pesquisa bibliográfica, principalmente. Os atores-chave são líderes no campo 

organizacional sob análise, identificados ao longo da pesquisa de campo.  

 

Um caminho para operacionalização da categoria institucionalização, buscando compreender 

sua dinâmica, deu-se, principalmente, por meio da análise dos elementos identificados no 

modelo de análise, que podem também ser considerados categorias de análise: 

 

� Provas – podem ser definidas como dispositivos criados no processo de 

institucionalização com vistas a categorizar a prática social, em termos de justiça social, 

sendo aceita como um critério válido, justo, inquestionável. Assim, provas são também 

instituições, por meio das quais operacionaliza-se a prática social-fim. 

 

� Interesses – no sentido conferido por Bourdieu (1996), apresentado no item 2.3. Para o 

autor, “Interesse é ‘estar em’, participar, admitir, portanto, que o jogo merece ser jogado e 

que os alvos engendrados no e pelo fato de jogar merecem ser perseguidos; é reconhecer o 

jogo e reconhecer os alvos [...]” (BOURDIEU, 1996, p.139). A operacionalização da 

categoria não é simples, uma vez que se trata de penetrar no Campo, em seus valores e em 

sua lógica de atuação, buscando captar os interesses além do interesse aparente, material.  

 

� Ações práticas – ações efetivas que se enquadram dentro do processo de 

institucionalização da prática social analisada e que, ao mesmo tempo, atendam aos 

interesses do campo;  

 

� Justificação/discurso de justificação – sua definição constitutiva deve ser buscada e 

compreendida de acordo com a obra de Boltanski e Chiapello (1999), discutida no item 

2.1. A categoria Justificação está operacionalizada em dois níveis. Ao nível macro, a 

Justificação é entendida como uma resposta à sociedade dos rumos do capitalismo. Na 
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pesquisa, então, a justificação se refere aos discursos em relação à inserção do Campo no 

movimento pela RSE – o que os atores dizem buscar com essas ações. Ao nível micro, de 

acordo com o modelo de análise, justificação é um discurso indissociável da ação prática. 

Será operacionalizado via análise da construção e categorização de ações que se 

enquadrem no âmbito da institucionalização da prática social – buscaremos evidenciar 

qual o discurso que busca legitimar a ação prática como socialmente responsável. Como já 

adiantado, um pressuposto da pesquisa é que essa justificação dá-se em termos do bem 

comum. E nesse processo de transformar “força” em “grandeza”, que é a própria 

institucionalização de uma prática social, que atende a interesses, devemos testar a 

“exterioridade” da prática no Campo selecionado, analisando os arranjos estruturais. 

 

� Arranjos Estruturais, definidos como a forma de operacionalizar a prática social na 

organização, via estruturas. Em sua operacionalização, atentaremos para: 

� (1) a identificação de áreas específicas, por exemplo, grupos de trabalho, setores ou 

departamentos criados ou direcionados para lidar com o fenômeno da RSE;  

� (2) a perenidade dos arranjos, se são temporários ou permanentes;  

� (3) a forma e o grau de difusão da estrutura;  

� (4) o valor/status atribuído à estrutura;  

� (5) a necessidade de – incluindo-se as tentativas de – se demonstrar os resultados 

positivos oriundos das novas estruturas; e, por fim,  

� (6) os possíveis conflitos originados na defesa e no possível combate aos novos 

arranjos14. 

 
3.2.3 Campo organizacional da pesquisa 

 
O conceito de campo organizacional é central para a análise institucional (VIEIRA e 

CARVALHO, 2003). Sua delimitação não nos traz, por si só, benefícios, uma vez que campos 

existem somente na medida em que são institucionalmente definidos, pois não são 

simplesmente constructos agregativos dos investigadores. Campos são importantes para os 

participantes e incluem organizações especializadas que limitam, regulam, organizam e 

                                                 
14 O conflito de interesses acontece nas organizações e entre as organizações que compõem o campo 
organizacional, uma vez que a eleição de uma prática implica em recursos, de diversas naturezas, despendidos, o 
que acarreta disputa entre fatores técnicos e institucionais, e também implica a construção de arranjos estruturais, 
que em si carregam poder. Assim, a institucionalização da prática social não se dá simplesmente por vontade de 
alguns atores, mas no embate de forças, servindo às relações de poder.  
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representam ao nível do próprio campo15 (DiMAGGIO e POWELL, 1991; DiMAGGIO, 

1991).  

 

Para alguns autores, o campo pode ser definido a partir de um problema compartilhado por 

uma rede de organizações que interagem (LECA e DEMIL, 2001 apud VIEIRA e 

CARVALHO, 2003). Com base nestas definições, entendemos que existe um campo 

organizacional que pode ser denominado Campo das Organizações Bancárias – onde o 

contexto de formação, os interesses, os valores e os problemas são compartilhados, existindo 

uma mesma linguagem e códigos próprios, conscientes ou inconscientemente definidos. 

Existe, então, uma estrutura simbólico-normativa que identifica os atores e consubstancia o 

Campo16.  

 

Os atores do Campo das Organizações Bancárias são também mediados e regulados por 

específicos atores, que também o compõem, como é o caso do Banco Central do Brasil 

(Bacen), por um lado, e da Febraban, por outro, como exemplos, o que lhe dá maior 

conectividade e propicia maior equivalência estrutural.  

 

Deve ser ressaltado que à época da elaboração e defesa do projeto de pesquisa, em 2003/2004, 

o campo objeto do estudo era denominado Campo Financeiro, com a equivocada idéia de que 

em um mesmo campo poderiam estar inseridas todas as instituições que compõem o chamado 

Sistema Financeiro Nacional (SFN). No projeto de pesquisa era salientado que o estudo 

recairia sobre o segmento bancário, o que já refletia uma vaga suposição de que, no mínimo, 

organizações de outras naturezas, que não a bancária, deveriam ter/dar um tratamento 

diferenciado ao fenômeno sob estudo, por suas características específicas – ao longo da 

pesquisa isso foi evidenciado, levando-nos à conclusão de que o SFN contempla organizações 

com histórias, valores e interesses diversos, portanto, pertencentes a diferentes campos. 

 

                                                 
15 DiMaggio e Powell (1983) apresentam quatro indicadores de estruturação de campos organizacionais, que são: 
um aumento no grau de interação entre as organizações no campo;  emergência de estruturas de dominação e de 
padrões de coalização claramente definidos; um aumento no volume de informação com que as organizações em 
um campo devem lidar; o desenvolvimento de uma consciência mútua, entre os participantes de um grupo de 
organizações, sobre o fato de que estão envolvidos em um empreendimento comum. O Campo das Organizações 
Bancárias é reconhecidamente bastante estruturado, tendo em vista os indicadores apresentados por DiMaggio e 
Powell (1983). No capítulo 5 estes indicadores podem, em alguma medida, serem evidenciados. 
16 Apesar de tratarmos do conceito de campo organizacional, algumas vezes, ao longo dos capítulos seguintes, 
principalmente nas falas dos entrevistados, aparece o termo “setor” bancário, que é mantido, uma vez que o 
conjunto dos bancos é assim designado pelos atores envolvidos. 
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Como já adiantado, no Brasil, o Campo das Organizações Bancárias insere-se no chamado 

SFN, que aglomera as instituições financeiras que funcionam no País, conforme Figura 8. De 

acordo com a Lei 4.595, ainda vigente, consideram-se instituições financeiras as pessoas 

jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a 

intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda 

nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros (BRASIL, 1964).  

 

Uma possível estrutura do SFN envolve dois subsistemas, o normativo e o de intermediação 

financeira, segundo Assaf Neto (2001). O subsistema normativo é constituído por instituições 

que estabelecem, de alguma forma, diretrizes de atuação das instituições financeiras 

operativas e controle do mercado. É o responsável pelo funcionamento do mercado financeiro 

e de suas instituições, fiscalizando e regulamentando suas atividades por meio principalmente 

do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Bacen.  

 

As instituições componentes do subsistema de intermediação são classificadas em: bancárias 

– bancos comerciais, múltiplos e Caixa Econômica Federal (CEF) – e não-bancárias – 

sociedades corretoras, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades 

financeiras, sociedades de arrendamento mercantil etc –, de acordo com a capacidade que 

apresentam de emitir moeda; instituições auxiliares do mercado; e instituições definidas como 

não financeiras, porém integrantes do mercado financeiro (ASSAF NETO, 2001).  

 

Segundo Assaf Neto (2001), por meio do SFN viabiliza-se a relação entre agentes carentes de 

recursos para investimento e agentes capazes de gerar poupança e, conseqüentemente, em 

condições de financiar o crescimento da economia. Para o autor, o SFN pode ser entendido 

como um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam, em última 

instância, transferir recursos dos agentes econômicos – pessoas, empresas, governos, 

superavitários para os deficitários. Além da Lei 4.595 – Lei de Reforma Bancária –, o SFN 

está estruturado e regulado também pela Lei 4.728, de 14.07.1965  – Lei do Mercado de 

Capitais – e, mais recentemente, em 1988, pela lei de criação dos Bancos Múltiplos. 
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Figura 8. Composição do Sistema Financeiro Nacional 

Fonte: Bacen (2003).  
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O recorte do campo em estudo foi feito buscando incluir os atores que são regulados pelo 

Bacen, além de outros que não constam da Figura 8. Como já dito sobre campos 

organizacionais, o recorte do pesquisador é arbitrário, mas deve conter os atores sociais que 

detém recursos de poder para jogar em função do capital em disputa no campo.  

 

Além do CMN, do Bacen e das organizações que aparecem no Figura 8 com o símbolo     , 

fazem parte do Campo: o Ministério da Fazenda (MF), sindicatos ligados aos atores, e as 

Associações, tais como: Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF); 

Febraban; Associação Brasileira de Bancos (ABBC); Associação Nacional dos Bancos de 

Investimento (Anbid); Associação Nacional das Distribuidoras de Valores (Adeval); 

Associação Nacional das Corretoras de Valores, Câmbio e Mercadorias (Ancor); Associação 

de Bancos no Estado do Rio de Janeiro (Aberj), por exemplo, entre outras associações 

estaduais. 

 

Estão efetivamente fora do Campo, e da análise, portanto, as Cooperativas de Crédito e as 

Administradoras de Consórcio, uma vez que, embora sob jurisdição do Bacen, o que faria 

com que compusessem o Campo das Organizações Bancárias, da forma definida, estas 

organizações apresentam história e características peculiares em relação às organizações do 

Campo definido. 

 

O foco de análise do estudo será o subsistema de intermediação do Campo, uma vez que aí se 

concentram as organizações bancárias stricto sensu. Embora entendamos que todas as 

organizações de um campo participem, em alguma medida, da institucionalização da prática 

social neste campo, a escolha dá-se por julgarmos que é no subsistema de intermediação, que 

contempla as organizações empresariais por excelência do Campo, que toma forma a prática 

social, uma vez que elas detêm poder e possuem interesses que viabilizam sua 

institucionalização.   

 

O foco de análise do trabalho poderia ter recaído sobre outros atores, além do subsistema de 

intermediação – como os do subsistema normativo e os sindicatos trabalhistas, por exemplo – 

que também evidenciariam a dinâmica de institucionalização da prática no Campo, sob outro 
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prisma. Todavia, estas análises requeririam estudos diferentes deste17. A Figura 9 permite-nos 

visualizar um exemplo de outras abordagens possíveis18, para diferentes atores do Campo sob 

análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cartaz afixado na entrada de agência bancária no bairro de Botafogo 

Fonte: Foto tirada pela pesquisadora. Rio de Janeiro: setembro, 2004. 
 

A Figura 9 retrata a entrada de uma agência bancária em período de greve dos bancos no mês 

de setembro de 2004. Na linha de Boltanski e Chiapello (1999), e como reflexo do discurso da 

RSE pela própria crítica, e então, um reforço na institucionalização da prática, o cartaz mostra 

que a RSE está sendo exigida pelos sindicatos dos bancários, associada, neste caso, à questão 

das condições laborais – portanto, uma evidência da institucionalização da prática. Leva, 

também, à inferência de que quanto mais profundamente o Campo se inserir no movimento 

pela RSE, ou seja, quanto mais a prática estiver institucionalizada, mais os bancos serão 

cobrados por isso. 

  

                                                 
17 Em 1999 realizamos estudo específico sobre a responsabilidade social de um órgão normativo do Campo, a 
saber, o Banco Central do Brasil (VENTURA, 1999).  
18 Como exemplo de abordagens utilizadas em estudos sobre institucionalização, Alves (2002) investiga as 
razões que impedem a institucionalização do “novo marco legal” do Terceiro Setor no Brasil, em sua tese 
“Terceiro Setor: o dialogismo polêmico”. A partir do entendimento que a linguagem é um elemento essencial 
nos processos de construção social da realidade, estudou o discurso do Terceiro Setor, procurando dar maior 
atenção aos atores que dominam este campo discursivo, quer seja pelo reconhecimento de suas posições de 
poder, quer seja pela habilidade de influenciar quais assuntos merecem ou não serem debatidos no campo. A 
aceitação ou rejeição a este discurso condiciona diretamente a institucionalização do marco legal do Terceiro 
Setor. Assim, Alves (2002) analisa os fatores que contribuíram para que a Lei das Oscips “não pegasse”, 
voltando-se, por exemplo, para uma análise dos discursos na mídia no processo de institucionalização. 
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Isto posto, retornando ao foco da análise, embora constituam formalmente o Campo das 

Organizações Bancárias, no subsistema de intermediação, Sociedades de Crédito, 

Financiamento e Investimento, Sociedades de Crédito Imobiliário, Companhias Hipotecárias, 

Associações de Poupança e Empréstimo, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, 

Sociedades Corretoras de Câmbio, Representações de Instituições Financeiras Estrangeiras e 

Agentes Autônomos de Investimento não serão objeto de estudo, devido ao fato de que são 

atores, comparativamente às organizações bancárias, sem poder de influência no Campo, 

portanto, não relevantes na análise. Além disso, esta decisão se justifica também pelo fato de 

que, com a inclusão dos conglomerados financeiros, são automaticamente inclusos diversos 

tipos destas organizações na análise, sob a bandeira de um grande banco.    

       

Assim, visando investigar o fenômeno no Campo, sob o prisma das organizações bancárias, 

29 bancos, entre conglomerados financeiros e instituições independentes, foram selecionados 

– além de associações e outras organizações de dentro e fora do Campo, necessários para 

entendimento do fenômeno, como se verá no item 3.2.4.  

 

O Quadro 1 relaciona os bancos selecionados para a pesquisa, demonstrando a posição que 

ocupam no ranking preparado trimestralmente pelo Bacen19, a abrangência em termos de 

participação no SFN (ativo total, patrimônio líquido, lucro líquido e depósito total), o número 

de funcionários e o número de agências – o que sinaliza se é um banco de varejo, quando tem 

muitas agências, ou um banco de atacado, quando tem número reduzido de agências, assim, 

mais voltado para clientes corporativos e/ou grandes clientes. 

 

                                                 
19 O Bacen classifica as instituições por ordem decrescente de ativo total deduzido da intermediação (de títulos – 
posição financiada) (BACEN, 2005). 
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Quadro 1. Bancos pesquisados e sua representatividade no SFN 
  

Em R$mil  
  

 
Banco (1) 

R
an

ki
ng

  
TC 
(2) 

Ativo Total Patrimônio 
Líquido 

Lucro 
Líquido 

Depósito 
Total 

 
Nº de 
Func. 
 (3)  

 
Nº de 

Agências 
 (3) 

Banco do Brasil 1 1 239.014.143 14.105.696 1.603.254 115.531.842 106.061 3.783 

CEF (I) 2 1 147.786.559 6.663.640 796.057 91.772.694 100.164 2.135 

Bradesco  3 3 148.207.637 15.221.289 1.973.854 68.687.387 68.155 3.011 

Itau  4 3 123.443.368 16.015.523 3.078.774 42.224.637 48.532 2.205 

Unibanco  5 5 72.928.818 8.334.908 724.781 33.992.812 23.488 918 

Santander Banespa  6 4 66.548.096 8.485.610 824.580 22.912.874 21.540 1.028 

ABN Amro Real 7 4 59.150.578 8.927.989 140.787 32.363.359 28.229 1.111 

Safra  8 3 40.841.868 3.635.269 352.631 9.984.685 4.721 86 

Hsbc  9 4 34.374.797 2.674.790 331.640 23.062.877 25.968 926 

Nossa Caixa (I) 10 2 31.251.866 2.163.340 212.815 22.014.899 14.125 506 

Votorantim  11 3 36.586.675 3.283.987 398.348 13.079.040 360 4 

Citibank  12 4 21.957.104 2.904.548 -266.113 6.015.969 2.505 53 

BankBoston  13 4 21.414.563 2.917.297 -52.889 3.086.317 3.700 60 

BNB (I) 14 1 13.167.413 1.340.386 63.897 2.711.629 8.725 181 

Banrisul  15 2 12.202.699 1.025.833 190.614 7.731.176 10.978 386 

Credit Suisse  16 4 13.570.750 702.864 -27.628 2.383.117 10 2 

Alfa  17 3 7.778.449 1.155.837 70.422 2.366.368 849 9 

JP Morgan Chase  18 4 6.585.016 1.324.468 62.418 1230503 305 5 

Pactual  19 5 8.470.905 613.899 99.824 1.027.781 417 4 

BBM 22 3 5.491.641 401.618 46.079 1.300.849 207 6 

Rural  23 3 5.335.238 679.053 72.174 3.060.485 2.214 85 

Basa (I) 26 1 3.833.959 1.473.513 37.426 730.553 3.840 92 

Bancoob (I) 38 3 1.948.260 64.885 4.640 576.828 307 2 

WestLb (I) 43 4 1.824.158 314.621 -26.642 16.331 173 1 

Sofisa  47 3 1.302.536 257.289 19.079 725.185 224 5 

ING  49 4 1.233.616 228.833 -52.483 67.272 172 1 

Bansicredi (I) 51 3 2.009.942 82.694 1.509 612.571 155 4 

Triângulo (I) 59 3 807.634 150.731 19.472 574.060 279 2 

BGN (I) 66 3 594.865 103.995 2.684 435.926 74 3 

Total Pesquisado     1.129.663.153 105.254.405 10.702.004 510.280.026     

% Pesquisado/SFN     77,87% 71,65% 84,34% 89,19%     

Total SFN     1.450.625.745 146.903.877 12.689.279 572.124.524     
(1) Bancos: Equivalem, para a finalidade, aos conceitos de Conglomerados Bancários (conjunto de instituições 
financeiras que consolidam seus demonstrativos contábeis) e Instituições Independentes (I). 
(2) TC = Tipo de controle: Identifica a origem do controle de capital dos conglomerados bancários ou das instituições 
independentes: 1 - Público Federal; 2 - Público Estadual; 3 - Privado Nacional; 4 - Privado Controle Estrangeiro; 5 - 
Privado Participação Estrangeira. 
(3) As informações sobre número de funcionários (pessoas que trabalham na instituição, composto por efetivos, 
contratados, terceirizados, estagiários e outros) e de agências em funcionamento os (quantidade de sede e agências 
ativas), referem-se exclusivamente às instituições bancárias (não incluindo as instituições não bancárias no caso de 
conglomerados). 

Fonte: elaborado com base em Bacen (2005a).  
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Embora seja possível caracterizar as organizações pesquisadas por tipo de instituição 

financeira – por exemplo, banco comercial20, banco múltiplo21, banco de investimento22 e 

banco de desenvolvimento23 –, uma vez que a maior parte das organizações pesquisadas são 

conglomerados financeiros, portanto, congregam diversos tipos destas instituições 

financeiras24, além de outras instituições não-financeiras, optamos por caracterizá-las como 

bancos de varejo ou de atacado – acima de dez agências será considerado banco de varejo. 

Esta segmentação, como se verá nos capítulos seguintes, será fundamental na análise e 

conclusões da pesquisa. 

 

No Quadro 2 apresentamos a composição do SFN – para a finalidade, restrito às instituições 

autorizadas a funcionar pelo Bacen, exceto Administradoras de Consórcios –, buscando 

evidenciar a representatividade das organizações bancárias selecionadas para a pesquisa. 

                                                 
20 Os bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas que têm como objetivo principal 
proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar, a curto e a médio prazos, o comércio, a 
indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. A captação de depósitos à 
vista, livremente movimentáveis, é atividade típica do banco comercial, o qual pode também captar depósitos a 
prazo (BACEN, 2005a).   
21 Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações ativas, 
passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de 
investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, 
financiamento e investimento. O banco múltiplo deve ser constituído com, no mínimo, duas carteiras, sendo uma 
delas, obrigatoriamente, comercial ou de investimento, e ser organizado sob a forma de sociedade anônima. As 
instituições com carteira comercial podem captar depósitos à vista (BACEN, 2005a). 
22 Os bancos de investimento são instituições financeiras privadas especializadas em operações de participação 
societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de 
giro e de administração de recursos de terceiros. Não possuem contas correntes e captam recursos via depósitos a 
prazo, repasses de recursos externos, internos e venda de cotas de fundos de investimento por eles administrados. 
As principais operações ativas são financiamento de capital de giro e capital fixo, subscrição ou aquisição de 
títulos e valores mobiliários, depósitos interfinanceiros e repasses de empréstimos externos (BACEN, 2005a). 
23 Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, e têm como 
objetivo precípuo proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento, a 
médio e a longo prazos, de programas e projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico e social 
do respectivo Estado. As operações passivas são depósitos a prazo, empréstimos externos, emissão ou endosso 
de cédulas hipotecárias, emissão de cédulas pignoratícias de debêntures e de Títulos de Desenvolvimento 
Econômico. As operações ativas são empréstimos e financiamentos, dirigidos prioritariamente ao setor privado 
(BACEN, 2005a). 
24 Por vezes, os conglomerados atuam mais fortemente como um tipo específico de instituição financeira, por 
exemplo, bancos de investimento. Todavia, após discussões efetuadas com analistas financeiros, optamos por 
não fazer esta diferenciação, pois poderíamos incorrer em erro na classificação. 
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Quadro 2. Composição do Sistema Financeiro Nacional, em números. 

Fonte: elaborado com base em Bacen (2005a). 
 

Os bancos pesquisados fazem parte do Consolidado Bancário I (CBI). Os bancos que fazem 

parte do Consolidado Bancário II (CBII) não foram incluídos na pesquisa. Poder-se-ia 

argumentar a necessidade de inclusão do BNDES25 na pesquisa – por ser o mais relevante do 

                                                 
25 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), criado em 1952 como autarquia 
federal, foi enquadrado como uma empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito privado e 
patrimônio próprio, pela Lei 5.662, de 21 de junho de 1971. O BNDES é um órgão vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam 
para o desenvolvimento do país. Suas linhas de apoio contemplam financiamentos de longo prazo e custos 
competitivos, para o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercialização de máquinas e 
equipamentos novos, fabricados no país, bem como para o incremento das exportações brasileiras. Contribui, 
também, para o fortalecimento da estrutura de capital das empresas privadas e desenvolvimento do mercado de 
capitais. A BNDESPAR, subsidiária integral, investe em empresas nacionais através da subscrição de ações e 

  
Composição do SFN – 31.12.2004.   Ativo total 

Patrimônio 
Líquido 

Lucro 
líquido Depósito total 

Total dos bancos pesquisados (29 instituições) 1.129.663.153 105.254.405 10.702.004 510.280.026 

 77,87% 71,65% 84,34% 89,19% 

Total CB I (108 instituicões)  1.224.015.699 118.389.085 11.393.976 537.765.610 

% de Participação Consolidado Bancário I  84,40% 80,60% 89,80% 94,00% 

BNDES   161.872.131 14.114.732 90.481 14.950.791 

Total CB II (32 Instituições)  194.526.209 19.246.147 680.569 23.848.860 

% de Participação Consolidado Bancário II  13,40% 13,10% 5,40% 4,20% 

Total CB III (1411 Instituições)  18.496.693 4.179.225 334.230 8.286.914 

% de Participação Consolidado Bancario III  1,30% 2,80% 2,60% 1,50% 

Total C. Não Bancário (331 Instituições)  13.587.144 5.089.420 280.504 2.223.140 

% de Participação Consolidado Não Bancário  0,90% 3,50% 2,20% 0,40% 

Total do Sistema Financeiro Nacional  1.450.625.745 146.903.877 12.689.279 572.124.524 

Consolidado Bancário I (CBI) – aglutinado das posições contábeis das instituições bancárias do tipo 
Conglomerado  bancário I e Instituições Independentes I.  O Conglomerado Bancário I é um conglomerado 
em cuja composição se verifica pelo menos uma instituição do tipo Banco Comercial ou Banco Múltiplo 
com Carteira Comercial. As instituições bancárias independentes I são instituições financeiras do tipo Banco 
Comercial, Banco Múltiplo com carteira comercial ou Caixa Econômica que não integrem conglomerado. 
Consolidado Bancário II (CBII) – aglutinado das posições contábeis das instituições bancárias do tipo 
Conglomerado Bancário II e Instituições Bancárias Independentes II. O Conglomerado Bancário II é um 
Conglomerado em cuja composição não se verificam instituições do tipo Banco Comercial e Banco Múltiplo 
com carteira comercial, mas que conta com pelo menos uma instituição do tipo Banco múltiplo sem carteira 
comercial, Banco de Investimento e Banco de Desenvolvimento. As Instituições Bancárias Independentes 
II  são instituições financeiras do tipo Banco Múltiplo sem Carteira Comercial, Banco de Investimento e 
Banco de Desenvolvimento, que não integrem conglomerado. 
Consolidado Bancário III (CB III)  – aglutinado das posições contábeis das Cooperativas de Crédito. 
Conglomerado Não-Bancário – trata-se de conglomerado de instituições financeiras que não se enquadram 
nos conceitos de Conglomerado Bancário I ou II. 



 

 

80 

 

grupo CB II, como foi destacado no Quadro 2; contudo, entendemos que, por se tratar de um 

banco de natureza única, este mereceria tratamento específico, que foge aos objetivos da tese.  

 

O Consolidado Bancário III é um aglutinado das posições contábeis das Cooperativas de 

Crédito que, como já afirmado, não fazem parte do Campo e, então, da pesquisa. O 

Conglomerado Não-Bancário ficou de fora da pesquisa dada sua pequena participação no 

SFN. 

 

Contemplamos na seleção das organizações os 20 maiores bancos atuantes no mercado – o 

20o banco, em 31.12.2004, é o Banco Santos, que não foi incluído na seleção de organizações 

pesquisadas por estar sob processo de intervenção/liquidação a partir do segundo semestre de 

2004. Além dos 20 maiores, outros bancos/conglomerados foram incluídos na seleção, a fim 

de obtermos perfis e níveis de inserção no movimento pela RSE diferenciados dos maiores 

grupos, como foi o caso do Banco Rural e Banco Sofisa e de algumas Instituições 

Independentes: Banco da Amazônia (Basa), WestLB, Bansicred e Bancoob. Outras 

organizações pesquisadas, como é o caso dos bancos Triângulo, BGN, BBM e ING, foram 

incluídas na pesquisa em decorrência de correspondência repassada pela ABBC, como se verá 

no item 3.2.4, o que contribuiu para essa diferenciação pretendida dos maiores grupos. Ainda, 

além dos 29 bancos, também foi incluída na análise a Febraban, por ser considerada um ator-

chave no movimento.  

 

Outras organizações do Campo foram selecionadas para a pesquisa de campo, contudo, não 

com o objetivo de tratar de sua própria RSE, mas como fonte de informações sobre o Campo 

de forma geral, como foi o caso da ABBC, Adeval e o Bacen, este último pertencente ao 

subsistema normativo. Ainda, de fora do Campo das Organizações Bancárias, mas 

pertencentes ao SFN, foram incluídas na pesquisa a Associação Brasileira de Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) e a Bolsa de Valores de São Paulo 

(Bovespa), uma vez que se relacionam, por um lado, à atividade bancária e, por outro, ao 

movimento pela RSE no País, como se verá no capítulo 6. O Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (Ibase) e o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, na 

                                                                                                                                                         
debêntures conversíveis. O BNDES considera ser de fundamental importância, na execução de sua política de 
apoio, a observância de princípios ético-ambientais e assume o compromisso com os princípios do 
desenvolvimento sustentável. As linhas de apoio financeiro e os programas do BNDES atendem às necessidades 
de investimentos das empresas de qualquer porte e setor, estabelecidas no país. A parceria com instituições 
financeiras, com agências estabelecidas em todo o país, permite a disseminação do crédito, possibilitando um 
maior acesso aos recursos do BNDES (BACEN, 2005a). 
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qualidade de líderes no movimento pela RSE no Brasil, conforme se verá no capítulo 4, 

fizeram também parte da pesquisa de campo.  

 

3.2.4 Coleta dos dados 

 
A coleta de dados para a pesquisa iniciou-se no momento em que decidimos empreender este 

trabalho, passando nosso olhar a ficar atento para o tema e para o campo objeto do estudo. 

Porém, de forma organizada, a coleta de dados iniciou-se em 2003, concomitantemente à 

elaboração do projeto de pesquisa, com a observação do Campo das Organizações Bancárias, 

principalmente em relação às ações de RSE, por diversos meios, principalmente a mídia e a 

Internet, e a publicação de balanços sociais.  

 

Ainda, pertinente à fase de elaboração do projeto de pesquisa, realizamos entrevistas com 

atores influentes no Campo, o Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro, do 

Bacen, e a Diretora de Responsabilidade Social da Febraban, entre outros na associação, a fim 

de ter uma visão da constituição do Campo e das ações socialmente responsáveis nele 

empreendidas, viabilizando o projeto de pesquisa. Nesta fase de mapeamento sobre o tema, 

visitamos também a Aberj, para verificar sua inserção no movimento pela RSE26.  

 

Depois da defesa do projeto de pesquisa, em março de 2004, além da ininterrupção da coleta 

de dados em relação aos outros meios de pesquisa identificados – pesquisa bibliográfica, 

documental e telematizada, que ocorreu até aproximadamente março de 2005 –, podem ser 

destacadas quatro etapas na coleta de dados para a pesquisa de campo, a seguir especificadas. 

 

3.2.4.1 Primeira etapa da coleta de dados 

 
Buscando uma forma de conhecer a inserção de algumas organizações do Campo no 

movimento pela RSE, além de informações disponíveis em documentos públicos, a fim de 

melhor nos prepararmos para as entrevistas que faziam parte da estratégia de pesquisa descrita 

no projeto, a nosso pedido, o Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro, do 

Bacen, expediu uma correspondência para dezessete organizações do Campo: Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal , Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander Banespa, ABN Amro 

Real, Safra, HSBC, Citibank, Nossa Caixa, BankBoston, Banco do Nordeste (BNB), Banco 
                                                 
26 Verificamos que a Associação ainda não estava inserida no movimento, mas sua gestora manifestava interesse 
pelo assunto. 
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da Amazônia (Basa), Bancoob, Bansicredi e ABBC. A listagem buscou contemplar os oito 

bancos que compõem a Comissão de Responsabilidade Social da Febraban, outros bancos 

com reconhecida inserção no movimento, grandes bancos e bancos com perfis diferenciados, 

como é o caso do Bancoob e Banco da Amazônia27.  

 

Na correspondência, que se encontra no Anexo A, além de apresentar a pesquisadora e 

ressaltar a relevância da pesquisa também para o Bacen, o que tem implicações para a 

pesquisa, que serão discutidas no item 3.3, as organizações foram convidadas a, num primeiro 

momento, enviar os seguintes materiais para a pesquisadora: balanços sociais, de todos os 

anos em que houver; normas e/ou procedimentos internos sobre gestão do tema; informativos 

internos sobre o tema ou divulgação na Internet/Intranet; clippings de jornais, revistas, e 

outros, sobre o tema em relação ao banco; e, outros documentos pertinentes. Foi ressaltado na 

correspondência que, num segundo momento, possivelmente no segundo semestre de 2004, a 

pesquisadora contactaria as organizações a fim de agendar entrevistas sobre o tema, para 

viabilizar a pesquisa. 

 

Ainda, em relação à correspondência enviada, deve ser ressaltado que a ABBC a retransmitiu 

a todos seus associados, aumentando o volume das respostas, como foi o caso das respostas 

do Credit Suisse, Rural, ING, BGN, BBM e Triângulo. 

 

Tendo conhecimento do tamanho e complexidade principalmente dos conglomerados a que se 

destinavam as correspondências, mesmo entre as que responderam, em alguns casos foram 

necessários contatos telefônicos para verificação do destino da correspondência, uma vez que, 

em algumas organizações esta ia parar em áreas “erradas”.  

 

A qualidade e o tempo das respostas tiveram níveis variados. Bancos com reconhecida 

inserção no movimento, como o ABN, considerado um ator-chave na pesquisa, responderam 

de forma pouco satisfatória, uma vez que a resposta não fazia juz àquilo que já havíamos 

                                                 
27 A relação foi preparada com o auxílio do diretor do Bacen, que tem quase quarenta anos de experiência no 
Campo, sugerindo a inclusão de organizações com diferentes perfis, como é o caso do Bancoob, Bansicred, Basa 
e BNB, e associações, como é o caso da ABBC, alargando e melhorando o escopo da pesquisa. Esta inclusão 
justifica-se, então, pelo aumento da diversidade de organizações contempladas nessa fase, possibilitando-nos 
relacionar o nível de inserção no movimento pela RSE ao perfil das organizações. 
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pesquisado sobre o banco28 – o que foi compensado depois na etapa das entrevistas. Outros, 

como o Itaú, depois de contactados e retransmitida a correspondência via fax, responderam a 

todos os quesitos solicitados, de forma abrangente. Alguns, como foi o caso do ING, 

contactado via ABBC, preparou um relatório minucioso sobre o tema, ainda que incipiente 

naquela organização, para resposta à pesquisa. O Banco do Brasil encaminhou uma 

correspondência específica sobre os itens mencionados, direcionando o acesso aos 

documentos para seu website. Outros bancos, na ausência de um balanço social ou algo 

similar na organização, encaminharam-nos os questionários respondidos para o balanço social 

da Febraban. 

 

Ainda, concernente às correspondências, somente quatro organizações, neste primeiro 

momento, não responderam: HSBC, Citibank, Nossa Caixa e BankBoston. Contudo, estas não 

foram recontactadas nessa etapa, diferentemente de outros casos, alguns já citados.  

 

3.2.4.2 Segunda etapa da coleta de dados 

 
Na segunda etapa da coleta de dados para a pesquisa de campo, que ocorreu 

preponderantemente ao longo do segundo semestre de 2004, foram realizadas cerca de 48 

entrevistas, em 22 organizações, num total de 60 pessoas entrevistadas – uma vez que 

algumas entrevistas se deram com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, conforme se verifica 

no Quadro 3. Este número inclui as entrevistas realizadas na fase do projeto, já mencionadas e 

também constantes do Quadro 3. As entrevistas foram gravadas, com autorização verbal das 

pessoas, resultando num total aproximado de 37 horas de gravações, o que dá uma média de 

46 minutos por entrevista. Quase todas as entrevistas ocorreram na cidade de São Paulo29. As 

exceções foram o Banco do Brasil e a CEF, em Brasília, e o Bacen e o Ibase, no Rio de 

Janeiro.  

                                                 
28 Embora exista uma diretoria dedicada à RSE no ABN, a correspondência foi respondida pelo departamento 
jurídico. Fatos similares aconteceram também em outros bancos. Entendemos que isto se deu pelo fato de haver 
áreas direcionadas nos bancos para responder/tratar com questões relativas ao Banco Central do Brasil, que foi 
quem expediu a correspondência.  
29 A realização de entrevistas em cidades diferentes da residência da pesquisadora, no caso o Rio de Janeiro, gera 
um trabalho adicional de conseguir viabilizá-las nos mesmos períodos, o que nem sempre é simples, uma vez 
que foram entrevistados altos executivos das organizações. Além disso, torna-se necessário concentrar muitas 
entrevistas em espaços relativamente curtos de tempo, o que, em nossa visão, não é o ideal, uma vez que não há 
possibilidade de se trabalhá-las imediatamente.  
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Quadro 3. Entrevistas realizadas na pesquisa de campo 

 
No 

ORGANIZAÇÃO 
(No PARTICIPANTES NA 

ENTREVISTA) 

 
CARGO/DEPARTAMENTO 

 
ASSUNTO/ 
 ÊNFASE  

 
DATA 

E1 
(2) 

Banco Central  Diretor de Normas e Organização 
do Sistema Financeiro 

Geral 01.12.2004 e 
29.10.2004. 

E2 
 

Febraban (3)  Diretora Responsabilidade social 
Superintendente técnico 
Assessora técnica RSE 

Geral/ 
Papel da associação/ 
Balanço social 

08.01.2004 

E3 Bovespa Analista Bolsa de Valores 
Sociais/ ISE 

30.08.2004 

E4 Santander  
Febraban 

Diretora Responsabilidade Social Geral 30.08.2004 

E5 Bradesco Diretor Executivo Microcrédito 31.08.2004 
E6 Bradesco (2) Diretor Departamental – Crédito 

Superintendente Executivo - 
Empréstimos 

Financiamentos Sócio-
ambientais (FSA) 

31.08.2004 

E7 Bradesco (5) Vice-Presidente Executivo 
+ 4 diretores/gerentes via telefone 

Geral 31.08.2004 

E8 Bradesco Diretor Executivo Correspondentes 
bancários 

31.08.2004 

E9 Bradesco Presidente Fundação Fundação Bradesco 31.08.2004 
E10 Bradesco  Presidente Conselho de 

Administração 
Geral 31.08.2004 

E11 ABBC 
Sofisa 

Presidente 
Diretor 

Geral 01.09.2004 

E12 Safra (2) Presidente 
Diretor 

Geral 01.09.2004 

E13 Itaú Gerente Geral Itaú Social Fundação Itaú Social 02.09.2004 
E14 Itaú Diretor de Produtos de 

Investimentos e Clientes 
Institucionais 

Fundo Itaú Excelência 
Social 

02.09.2004 

E15 Itaú BBA Analista Financiamentos sócio-
ambientais (FSA) 

02.09.2004 

E16 Itaú  Vice-Presidente executivo – área 
de apoio ao Desenvolvimento e 
Marketing 

Geral 02.09.2004 

E17 Itaú Superintendente –  Coord.de 
Apoio ao Cliente 

Atendimento ao cliente 02.09.2004 

E18 Itaú Superintendente Desenvolvimento 
RH 
Gerente 

Política de Recursos 
Humanos 

02.09.2004 

E19 Itaú Superintendente Atividades 
Culturais 

Itaú Cultural 02.09.2004 

E20 Febraban  Economista-Chefe Gera e FSA 
 

03.09.2004 

E21 Febraban Comunicação Social Geral 03.09.2004 
E22 Unibanco Diretor – Unibanco Pessoas 

Presidente/ Instituto Unibanco   
Geral 03.09.2004 

E23 Unibanco (2) Superintendente – Controle de 
Operações Estruturadas 
Analista –  Estruturação de 
Projetos e Concessões  

Financiamentos sócio-
ambientais (FSA) 

03.09.2004 

E24 Bradesco Diretora de Escola Fundação Bradesco 17.09.2004 
E25 ABN Amro Real  SRI Analyst Fundo Ethical 19.10.2004 
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E26 ABN Amro Real  Superintendente executivo Desenvolvimento 
negócios 
sócioambientais e geral 

19.10.2004 

E27 ABN Amro Real  Superintendente Educação e 
Desenvolvimento Sustentável 

Diversidade e geral   

E28 ABN Amro Real  Superintendente Educação e 
Desenvolvimento Sustentável 

Microcrédito e geral 19.10.2004 

E29 ABN Amro Real  SRI Manager Financiamentos sócio-
ambientais 

19.10.2004 

E30 ABN Amro Real  Superintendente 
 

Fornecedores 19.10.2004 

E31 ABN Amro Real  Diretora – EDS Educação e 
Desenvolvimento Sustentável 

Geral 19.10.2004 

E32 Citibank Gerente – Eventos Institucionais e 
Assuntos Corporativos 

Geral 20.10.2004 

E33 Nossa Caixa Assessor – Assessoria de 
Responsabilidade Social 

Geral 20.10.2004 

E34 WestlLB (2) Sênior Vice President Head of 
Corporate Marketing & 
Communication 
Head of Human Resources 

Geral 21.10.2004 

E35 BankBoston (2) Superintendente Fundação BKB  
Gerente Fundação BKB 

Geral 21.10.2004 

E36 Credit Suisse First 
Boston 

Director Project Support Geral 22.10.2004 

E37 Ibase  Pesquisador Balanço social 26.10.2004 
E38 CEF Analista – célula de RSE no 

Planejamento Estratégico 
Geral  09.11.2004 

E39 CEF Gerente Nacional Administração da Rede 
Lotérica e 
Correspondentes 
bancários 

09.11.2004 

E40 CEF Gerente Nacional de Prestação de 
Serviços em Desenvolvimento 
Urbano 

Meio ambiente 09.11.2004 

E41 CEF Gerente Nacional – Gerência 
Nacional Segmento Essencial e 
Microfinanças 
 

Microfinanças 09.11.2004 

E42 CEF (2) Analista de RH Voluntariado 09.11.2004 
E43 Banco do Brasil Gerente Executivo – Diretoria de 

Relações com funcionários e 
Responsabilidade Socioambiental 

Relações 
socioambientais 

09.11.2004 

E44 Banco do Brasil  Diretora – Diretoria de Relações 
com funcionários e 
Responsabilidade Socioambiental 

Geral 09.11.2004 

E45 Abrapp Superintendente geral Geral  02.12.2004 
E46 Adeval  Presidente  Geral  02.12.2004 
E47 JP Morgan Chase (2) Vice president 

Social Responsibility 
Geral 02.12.2004 

48 entrevistas/ 22 organizações/ 60 pessoas. 

 
 
As entrevistas foram realizadas com representantes de parte dos bancos relacionados na 

primeira etapa, que haviam ou não respondido à correspondência – como é o caso da Nossa 

Caixa, que não havia respondido; e com outras organizações, até então não contactadas, do 
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Campo – Adeval, WestLb e JP Morgan –, e de fora dele – Bovespa, Abrapp e Ibase. A ordem 

cronológica foi mantida no Quadro 3 para evidenciar o caminho percorrido. Novos contatos e 

entrevistas foram feitos também na Febraban e no Bacen. O Banco Sofisa foi incluído na 

pesquisa, uma vez que o presidente da ABBC é também diretor do Banco, fornecendo-nos, 

então, as respostas e material necessário. 

 

Foram entrevistados gestores de diversos níveis – presidentes, vice-presidentes, diretores e 

superintendentes, bem como gerentes e técnicos/analistas de diferentes áreas, técnicas ou 

específicas de RSE, conforme especificado no Quadro 3. De acordo com o referencial teórico 

utilizado, todos são considerados reprodutores do discurso. Todavia, necessário se faz esta 

identificação, uma vez que alguns têm maior conhecimento/experiência para falar em nome 

do Campo como um todo. Ainda, no Quadro 3 está identificado o assunto que foi enfatizado 

na entrevista, não significando que outros temas não tenham sido abordados. 

 

As entrevistas foram do tipo semi-estruturado, contendo, então, um roteiro básico – disponível 

no Apêndice A –, que nos permitiu flexibilidade na conversação. Apesar das perguntas/itens, 

permitíamos que os entrevistados se expressassem além das questões e temas. Para cada uma 

das entrevistas, entretanto, foi necessária uma preparação específica, com base na pesquisa 

documental realizada – material enviado pelas organizações ou documentos públicos –, a fim 

de adaptar o roteiro às especificidades de cada organização e de cada entrevista, uma vez que 

houve entrevistas de âmbito geral e outras focadas em um específico produto ou ação da 

organização. 

 

A seleção das organizações para as entrevistas foi sendo construída conforme resultados da 

análise do material enviado, buscando contemplar organizações em diferentes níveis de 

inserção no movimento. Visamos cobrir, inicialmente, os dez maiores bancos, ao menos; 

depois, conforme as oportunidades – uma vez que as entrevistas concentraram-se na cidade de 

São Paulo –, fomos marcando entrevistas com bancos com características diversas no que se 

refere ao foco de atuação, como a inclusão de bancos primordialmente de investimento, por 

exemplo. Buscamos também compor o rol de entrevistas com representantes de organizações 

com todas as origens de capital – público, privado nacional e privado estrangeiro –, para 

verificação na análise de algum padrão em função dessa origem. 
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A acessibilidade aos sujeitos da pesquisa (entrevistados) teve graus variados nas diferentes 

organizações. Principalmente no Bradesco e Itaú, a agenda de entrevistas foi viabilizada pelas 

próprias organizações; no primeiro, pela Secretaria que trata das relações com o Bacen; no 

segundo, pela Superintendência Itaú Social. Na CEF, o grupo de trabalho voltado para a RSE 

preparou a agenda. No ABN, apesar de, ao final, termos conseguido realizar todas as 

entrevistas que julgávamos necessárias, a abertura inicial foi menor. 

 

No Santander, apesar da abertura concedida, foi possível viabilizar somente uma entrevista, 

por questões da nossa agenda. No Banco do Brasil e também no Unibanco realizamos 

somente duas entrevistas, por dificuldades encontradas no agendamento. Todavia, julgamos 

que, nestes casos, as entrevistas realizadas foram suficientes para a análise.  

 

Solicitávamos, sempre, uma entrevista com um alto executivo da organização, que poderia 

oferecer uma visão sobre a forma como a organização lida com a RSE, com um gestor da área 

de RSE, caso existisse, e com áreas ligadas aos produtos e ações socialmente responsáveis, 

identificadas por meio do material recebido na primeira etapa, além de consulta a documentos 

de domínio público, principalmente a Internet. Em alguns casos houve necessidade de enviar 

um resumo das perguntas para preparação/conhecimento dos respondentes.  No Apêndice B 

consta o texto de e-mail encaminhado a um dos bancos, conforme seu pedido, solicitando 

formalmente as entrevistas e encaminhando as questões a serem tratadas.  

 

Nessa segunda etapa, os quatro bancos que não haviam respondido à correspondência da 

primeira etapa foram recontactados. Destes, somente o HSBC não nos atendeu, nem enviou o 

material referente à primeira etapa, argumentando, via telefone e posteriormente via e-mail, 

que não seria possível participar da pesquisa, uma vez que o departamento de 

Responsabilidade Social estava passando por uma reestruturação. 

 

Para compreensão da dinâmica e funcionamento do Campo como um todo, outras entrevistas 

também foram realizadas, mas de maneira mais informal, com analistas do Bacen, incluindo 

outras entrevistas com o diretor de Normas, além das duas contidas no Quadro 3.  

 

Também como uma forma de coletar dados, participamos de eventos relacionados ao tema da 

pesquisa, merecendo destaque, pela relevância dos dados coletados: 
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� Seminário “Bancos e Instituições Financeiras – Princípios de Responsabilidade Ambiental 

e Social”, realizado no Rio de Janeiro, em 15.03.2004. Entre os palestrantes estavam: 

Josefina Doumbia, do International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do 

Banco Mundial; e representantes dos bancos ABN, Itaú, Unibanco e Febraban – 

posteriormente entrevistados, conforme relação já apresentada; e ainda, um representante 

de Pinheiro Neto Advogados, que tratou da tese de co-responsabilidade ambiental das 

instituições financeiras (SEMINARIO, 2004a).  

 

� I Seminário Nacional sobre Responsabilidade Social Corporativa, realizado no Rio de 

Janeiro, em 19.11.2004, onde tivemos a oportunidade de ouvir um representante da 

Bovespa sobre o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), um representante do 

Instituto Ethos e também um representante do Comitê Brasileiro para o Pacto Global 

(SEMINARIO, 2004b). 

 

3.2.4.3 Terceira etapa da coleta de dados 

 
Na terceira etapa da coleta de dados para a pesquisa de campo, que vai acontecendo 

paralelamente à segunda, também ao longo do segundo semestre de 2004, contatos telefônicos 

e por e-mail foram feitos com outras organizações, que ainda não haviam sido contactadas, 

como é o caso dos bancos Banrisul, Alfa, Pactual e Votorantim. O Alfa e Pactual 

responderam-nos somente por telefone, dada sua não inserção no movimento. O Votorantim e 

o Banrisul também enviaram o material solicitado via correios.  

 

Ainda, alguns bancos foram recontactados, para melhor explicitação de alguns itens de suas 

respostas, uma vez que não haviam sido entrevistados, pois se localizam em Estados 

diferentes dos visitados. Com estas respostas, que julgamos satisfatórias e suficientes para a 

pesquisa, não houve necessidade de entrevistas. Foram eles: Banrisul, Rural, BNB e Basa.  

 

3.2.4.4 Quarta etapa da coleta de dados 

 
Na quarta etapa da coleta de dados para a pesquisa de campo, para atualização dos dados em 

2005, contatos pontuais, via e-mail ou telefone, foram feitos com algumas das organizações já 

pesquisadas, em relação a algum item discutido nas entrevistas e que ainda estaria se 

desenrolando/desenvolvendo, como foi o caso dos bancos Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e 
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WestLb. Também nessa etapa revisitamos os websites das organizações para averiguar 

novidades ou transformações no tratamento dado à questão neste veículo.  

 

Deve ser ressaltado que, em relação à coleta de dados, contatos tanto com a Febraban como 

com o Bacen foram efetivados para obtenção de fontes de contato em algumas organizações e 

como fonte de informações em relação ao movimento no Campo e sobre o próprio Campo das 

Organizações Bancárias. 

 

3.2.5 Tratamento dos dados 

 
Uma vez que não pretendemos fazer diversos estudos de casos, mas entender o Campo como 

um todo, os dados obtidos visam subsidiar uma análise transversal do fenômeno em questão 

nas organizações do Campo. 

 

Depois de recebido o material referente à primeira etapa da coleta, este foi analisado para 

composição de um quadro geral das ações de RSE no Campo, para seleção das organizações a 

serem entrevistadas e também para preparação dos roteiros das entrevistas. Assim, em relação 

à análise destes documentos, numa primeira leitura, para visualização do todo, buscamos a 

compreensão do que está sendo divulgado como sendo a RSE das organizações. Depois disto, 

numa leitura mais detalhada, buscamos as similaridades e diferenças do que é divulgado pelas 

organizações e também a composição de um quadro, mais elaborado, sobre as ações de RSE 

do Campo como um todo. Deve ser destacado que muitas respostas indicavam os websites das 

organizações como fonte de informações, que foram também analisados nessa etapa. 

 

Teve destaque a análise dos balanços sociais das organizações e também a análise do Balanço 

Social dos Bancos, preparado pela Febraban, documento que sinaliza como a RSE é 

compreendida no Campo como um todo. Buscamos, nesta última análise, verificar como o 

tratamento dado à questão vai se refinando e indo ao encontro dos valores e demandas sociais. 

Ainda, em relação aos outros documentos enviados pelas organizações, a análise de seu 

conteúdo pôde fornecer indicadores úteis a respeito dos arranjos estruturais relacionados à 

RSE, principalmente. 

 

Na análise dos dados coletados via pesquisa bibliográfica e documental, atentamos para a 

identificação de elementos de alguma maneira relacionados ao movimento pela RSE, ao longo 
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da História. Deve ser ressaltado que não fez parte do escopo da pesquisa a análise histórica da 

formação e estruturação do Campo, mas que, com a descrição do processo foi possível tecer 

um pano de fundo para entendimento daquilo que caracteriza este grupo de organizações 

como um campo organizacional, na linha da Teoria Institucional. Assim, com este passo, foi 

possível realizar a análise referente à institucionalização da prática social no Campo – 

conforme o modelo de análise exigiu. 

 

Em relação às entrevistas, estas foram transcritas, parte pela pesquisadora e parte por 

terceiros, a fim de possibilitar melhor avaliação dos discursos e informações. Para 

visualização do material disponível, as entrevistas foram catalogadas, conforme apresentado 

no Quadro 3. Os códigos apresentados na primeira coluna – E1, E2, E3, por exemplo –, são 

utilizados ao longo dos capítulos para referenciar as respectivas entrevistas. Assim, quando 

trechos ou informações derivados de determinada entrevista forem utilizados, serão 

referenciados com este código. Os nomes dos entrevistados não foram mencionados, uma vez 

que entendemos que todos são reprodutores do discurso, embora alguns tenham maior ou 

menor conhecimento para falar em nome do Campo, em decorrência de sua 

vivência/experiência.  

 

Devemos ressaltar que nem todas as entrevistas foram explicitamente mencionadas no 

trabalho, dada a redundância verificada nos discursos. Muitas entrevistas 

confirmam/reproduzem o discurso da anterior, evidenciando que a RSE está tornando-se uma 

instituição, uma vez que já faz parte, em alguma medida, das percepções coletivas dos atores 

do Campo. Outras entrevistas foram utilizadas unicamente como fonte de informações sobre 

as ações das organizações/atores. Entretanto, todas as entrevistas realizadas, as formais e as 

informais, foram úteis (e utilizadas), no sentido de que ajudaram a compor um quadro da RSE 

no Campo e, assim, cumprir o objetivo geral da tese. 

  

No Quadro 3 está também identificado o nome da organização e o número de participantes de 

cada entrevista, quando mais de um; a seguir, o cargo e o departamento a que o entrevistado 

está vinculado, para entender sob que referencial/visão ele reproduz o discurso. Quanto ao 

assunto/ênfase da entrevista, entendemos que esta informação é relevante para evidenciar que 

em alguns casos foram tratados assuntos específicos, voltados a algum produto ou processo 

organizacional. Em outros casos, normalmente com os altos executivos das organizações ou 
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com pessoas vinculadas aos departamentos/áreas de RSE, tratou-se de uma visão mais geral 

do fenômeno. As datas das entrevistas foram mantidas para evidenciar o caminho percorrido.  

 

Ao analisar as entrevistas, além de atentar para as categorias identificadas no modelo de 

análise, buscamos interpretar os discursos com uma leitura cuidadosa que costura texto e 

contexto, examinando o conteúdo, a organização e as funções do discurso (COSTA, 2003).  

Iniciamos a análise pelas entrevistas realizadas com pessoas relacionadas diretamente às 

estruturas voltadas à RSE e as entrevistas realizadas com altos executivos das organizações – 

identificadas no campo “Assunto/ênfase” do Quadro 3 como Geral ou RSE –, para 

compreensão, principalmente, do caminho e dos interesses envolvidos no processo de 

institucionalização da RSE. Entendemos que nessas entrevistas poderíamos melhor captar o 

discurso de justificação da inserção das organizações do Campo no movimento pela RSE.  

 

Em seguida, foram analisadas as entrevistas relacionadas especificamente às ações e produtos 

bancários, realizadas em sua maioria com pessoas das áreas técnicas das organizações. 

Buscamos efetuar uma comparação, entre diversas organizações, para o mesmo produto ou 

grupo de ações, em alguns casos específicos, como os fundos de investimento socialmente 

responsáveis, por exemplo. 

  

Dessa forma, principalmente nas organizações em que realizamos mais de uma entrevista, os 

dados obtidos foram interpretados, sobrepostos e cotejados, ou seja, buscou-se verificar em 

que medida um discurso complementa e/ou reforça o outro, se existe um discurso que permeia 

toda a organização e que não se confunde com posicionamentos pessoais dos entrevistados. 

Além disto, buscamos verificar se este discurso reflete-se nas ações, políticas e 

procedimentos, via análise de documentos. Ressaltamos mais uma vez que a avaliação das 

ações não foi objeto do estudo, mas a análise buscou confirmar a suposição de pesquisa de 

que muitas vezes a prática é diferente do discurso nas organizações, em termos de sua RSE. 

 

Mais do que simplesmente cotejar dados, contudo, é a conversação reflexiva que buscamos, 

tal qual apresentado no início deste capítulo. É com base numa análise interpretativa, que visa 

não explicar, mas compreender a dinâmica de institucionalização da RSE, que tratamos os 

dados da pesquisa. Temos consciência de que, muitas vezes, pode-se captar mais nas 

entrelinhas dos discursos do que nas próprias palavras. É para essa dimensão que estivemos 

atentos, pois ela pôde apontar objetivos não-ditos e intenções não reveladas. Por outro lado, 
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em alguns casos, foi preciso cotejar informações das entrevistas com outras fontes, como 

documentos internos e/ou publicações de jornais, revistas etc, visando compreender a 

informação transmitida nas entrevistas, por exemplo. 

 

Como já afirmamos, em não se tratando de um estudo de múltiplos casos, mas da 

compreensão da dinâmica da institucionalização da prática social no campo selecionado, o 

estudo não se restringiu à verificação do fenômeno nos maiores bancos estabelecidos no 

Brasil; todavia, estes mereceram especial atenção, uma vez que há a suposição de que eles 

conduzem o processo no Campo. Estudos mostraram que quando organizações grandes e 

centralizadas são inovadoras e logo adotam uma estrutura, esta estrutura tem mais 

probabilidade de se tornar totalmente institucionalizada do que outras (TOLBERT e 

ZUCKER, 1999).  

 

Ainda, considerando que o estudo dos determinantes do processo de institucionalização 

requer trabalho comparativo sobre o desenvolvimento e propagação de diferentes esturturas 

(TOLBERT e ZUCKER, 1999), buscamos fazê-lo dentre as organizações do Campo. Assim, 

nas análises produzidas procuramos seccionar bancos públicos e bancos privados, de capital 

nacional e também de capital estrangeiro. Como se verá, esta segmentação se mostrou inócua, 

tendo sido necessário buscar-se outro caminho para a interpretação. 

 

3.3 Reflexões sobre a metodologia 

 
Nesse item ressaltamos alguns pontos em relação à metodologia utilizada. Primeiro, tendo em 

vista que a relação pesquisador-pesquisado é um componente considerável em qualquer 

pesquisa, deve ser ressaltado que a pesquisadora é servidora licenciada do Bacen, uma vez 

que o acesso aos atores/organizações foi facilitado por esta situação.  

 

Em relação à interferência da pesquisa/pesquisador na realidade pesquisada, temos 

consciência que a pesquisa, em si, já faz parte do processo que estamos analisando, de 

institucionalização da RSE – o assunto foi eleito e o empreendimento julgado pertinente, o 

que advém da força do movimento, por um lado, e o reforça, por outro. Assim, não há um 

posicionamento de neutralidade total do pesquisador diante da pesquisa, mas há uma 

interferência na construção do fenômeno, que pode, inclusive, alterar os comportamentos 

organizacionais e resultados da pesquisa. 
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Ainda, não é de se desprezar na análise o fato de um diretor do Bacen – portanto, uma 

autoridade monetária, e especificamente destinada à normatização e organização do SFN –, 

afirmar em sua correspondência às organizações do Campo que o material enviado para a 

pesquisa poderá ser utilizado para regulamentação da matéria. Isto acontecendo ou não, 

implica para as organizações do Campo que o assunto está sendo debatido e levado 

fortemente em consideração o que, na linha da Teoria Institucional, já é uma pressão 

isomórfica, além de reforço em sua legitimidade e institucionalização.  

 

Esta interação do pesquisador com o objeto da pesquisa, num processo – se não participante – 

de transformação, mesmo que tênue, em nossa visão, ratifica e fortalece o objetivo e 

relevância da pesquisa para o meio acadêmico, que julgamos não deve se eximir à realidade e 

à sua transformação. Por fim, entendemos que estas peculiaridades da pesquisa vêm somar na 

conversação reflexiva almejada dentro do empreendimento acadêmico. 
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4  RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 
 

este capítulo fundamentamos o entendimento da RSE como uma prática social que está 

sendo incorporada ao dia-a-dia das organizações e da sociedade, como um fenômeno 

que, impulsionado pelas críticas à conduta empresarial, desloca o capitalismo. Seu propósito, 

então, é delinear as fronteiras e a dinâmica da Responsabilidade Social Empresarial30, de 

forma geral, e entender os caminhos pelos quais este debate tem se estabelecido no Brasil, 

particularmente.  

 

Um caminho de investigação é a análise do que tem sido produzido sobre o tema, na linha do 

que fez Boltanski e Chiapello ao analisar a literatura de gestão como normatividade do 

capitalismo. Assim, na primeira parte do capítulo são discutidas as diferentes abordagens 

teóricas relacionadas ao tema, enfatizando a disputa existente pela configuração do conceito,  

o que sugere uma rede de interesses envolvidos. Assim, a análise sobre a produção acadêmica, 

além de ratificar o caráter de normatividade da literatura de gestão, corrobora o argumento da 

RSE como um deslocamento do capitalismo, uma vez que passa a ser maciçamente 

disseminada como um bom caminho para as empresas e também para a sociedade.  

 

Além de compreender o que se entende por RSE no Brasil, como o conceito está sendo 

configurado, passo importante para esclarecer o que está presente – e ausente – no discurso, 

possibilitando extrair perspectivas quanto aos trabalhos que efetivamente são realizados, 

intenciona-se identificar líderes no movimento pela RSE, fatores e eventos críticos para sua 

institucionalização e provas originadas a partir da conjunção das categorias anteriores, que 

contribuem para legitimar a RSE perante a sociedade, criando uma tabela de equivalência 

onde a força dos grandes é transformada em grandeza. 

 

Assim, na segunda parte do capítulo, contextualizamos o surgimento do fenômeno, além de 

investigar os múltiplos interesses na institucionalização da RSE. Na terceira parte voltamos a 

análise para a realidade brasileira, objetivando compreender como este movimento tem se 

desenvolvido no Brasil. Finalizamos, na quarta parte, com o detalhamento de algumas provas 

                                                 
30 Muitas vezes o termo utilizado é diferente deste, mas quando nos referirmos a RSE estaremos englobando seus 
similares e/ou derivados, como por exemplo, responsabilidade ambiental – que por muitos é entendida/estudada  
separadamente –, responsabilidade socioambiental, responsabilidade corporativa e mesmo sustentabilidade, 
dentre outros.  
 

N 
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criadas no movimento pela RSE, que serão retomadas nos capítulos destinados à análise do 

fenômeno no campo selecionado. 

 

4.1 Produção acadêmica sobre o tema 

 
O conceito de responsabilidade social não é novo (ASHLEY, 2005; BOWEN, 1953;). Porém, 

não se chegou a um consenso sobre seu significado e limites, uma vez que é amplo 

(VENTURA, 1999) e ainda objeto de disputa (CHEIBUB e LOCKE, 2002). E se é algo 

disputado, indica que deve ser valioso para os atores envolvidos. Assim, dentro da visão de 

que a institucionalização de uma prática social se dá na medida em que serve às relações de 

poder, ou seja, tem um sentido prático, útil (PECI, 2005), a RSE é uma prática social que 

visivelmente tem sua configuração disputada por diferentes atores.  

 

Observa-se que nesta discussão predomina a linha que explica o movimento como algo 

intrinsecamente positivo para as organizações e para a sociedade, apontando as motivações e 

os benefícios auferidos com sua adoção e aprofundando-se na operacionalização do conceito. 

A literatura tem exaltado a RSE como um bom caminho para as organizações modernas e 

também para a resolução de problemas sociais. Nesse sentido, os textos voltados à formação 

de executivos, à gestão empresarial, de forma geral, têm apresentado o tema recorrentemente.  

 

Menos dominante é a linha que procura analisar criticamente o movimento pela RSE, 

mostrando que, embora positivo sob muitos aspectos, não é uma panacéia para as empresas e 

muito menos para a sociedade. 

 

Assim, tanto na literatura, como no que Cheibub e Locke (2002) denominam “movimento 

pela responsabilidade social das empresas”, coexistem definições e explicações. Na mesma 

linha, o estudo desenvolvido por Cappellin et al. (2002) conclui que, 

 
se por um lado, a problemática da responsabilidade social das empresas está 
assumindo uma importância crescente, envolvendo em importantes 
discussões diversos setores da sociedade, por outro, aparece como criadora 
de conceitos, metodologias, estratégias de ação, cujo conteúdo ainda é 
claramente “disputado” (CAPPELLIN et al., 2002, p.273). 

 

E nesta disputa pela configuração do conceito, um grande volume de publicações, cursos, e 

consultorias especializadas vão surgindo para tratar do tema, indicando a cada dia maiores 
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interesses envolvidos, formando-se uma “indústria da RSE” e implicando sua crescente 

institucionalização. E, apesar desta proliferação de publicações, segundo Jones (1996), a 

abordagem crítica entende que o conceito e o discurso da RSE carecem de coerência teórica, 

validade empírica e viabilidade normativa. Todavia, estes discursos oferecem implicações 

para o poder e o conhecimento dos agentes sociais.  

 

As atividades relacionadas ao movimento pela RSE, principalmente aquelas ligadas à ação 

social, abrem um novo mercado. Os atores envolvidos nessa propagação oferecem diferentes 

tipos de serviços, asseverando a necessidade de especialização para tratar do assunto. 

Universidades abrem cursos específicos sobre administração e gestão do terceiro setor e da 

ação social empresarial, principalmente, centradas nas escolas de administração e de 

economia (PAOLI, 2002). Este processo passa também a estimular o crescimento da 

bibliografia informativa especializada e sobre as práticas de sucesso, alimentando o 

movimento. Desta forma, para a autora: 

 
Em um duplo movimento para fora de si mesma, a “empresa-cidadã” realiza 
eficientemente sua beneficência localizada e produz, para o espaço público 
da opinião e para o espaço privado de seus pares, a perspectiva de uma 
presença ampliada, legítima, do próprio poder social do capital (PAOLI, 
2002, p.407). 

 

Sob essa argumentação, e para melhor entendimento do fenômeno, é importante conhecer os 

fundamentos da produção acadêmica sobre o tema, uma vez que há diversas correntes teóricas 

dedicadas ao questionamento ético e social das empresas, todas visando justificar o fenômeno 

de RSE. É preciso, então, distingui-las, uma vez que se baseiam em diferentes visões de 

mundo, e para, também, compreender qual o tipo de discurso está sendo 

internalizado/incorporado nas organizações. 

 

Ao elaborar esta discussão, Kreitlon (2004) divide a produção acadêmica sobre o tema em três 

tipos de abordagens. Segundo a autora, foi sobretudo a partir do final dos anos sessenta que o 

questionamento ético e social das empresas ganhou força – justamente numa época em que o 

sistema capitalista sofria fortes críticas: “a temática suscitou uma grande variedade de 

discussões teóricas, tendo acabado por institucionalizar-se durante os anos 80 sob a forma de 

três correntes: a Business Ethics, a Business & Society, e a Social Issues Management” 

(KREITLON, 2004, p.1). Há, então, uma coincidência temporal, não gratuita, com a fase 

anteriormente identificada por Boltanski e Chiapello (1999) de formação do chamado terceiro 
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espírito do capitalismo, onde um novo arcabouço de valores e uma nova tabela de 

equivalência vão sendo formados, também no meio empresarial. Não por acaso, devido ao 

alto nível de desenvolvimento capitalista – lugar de conflito, portanto, entre empresas e 

sociedade –, a maior parte dos estudos sobre o tema nasceu nos Estados Unidos (KREITLON, 

2004). A crítica alerta o capitalismo dos perigos que corre, “obrigando-o” a operar um 

deslocamento, ou seja, a mudar sua forma de atuação, passando a incorporar as reivindicações 

críticas. Nesse processo é que o capitalismo cria dispositivos/provas de modo a contribuir 

para uma tabela de equivalência que lhe seja benéfica. 

 

Segundo Kreitlon (2004), a corrente da “Ética Empresarial” (Business Ethics) propõe um 

tratamento de cunho filosófico, normativo, centrado em valores e em julgamentos morais. 

Dessa forma, na qualidade de agentes conscientes, as empresas devem se sujeitar às mesmas 

regras morais que os indivíduos. A segunda corrente, “Mercado e Sociedade” (Business & 

Society), adota uma perspectiva sócio-política, sugerindo uma abordagem contratual aos 

problemas entre empresas e sociedade, uma vez que há uma relação de interdependência. 

Assim, a empresa, como instituição social, deve estar a serviço da sociedade que a legitima. A 

terceira corrente, “Gestão de Questões Sociais” (Social Issues Management), é de natureza 

utilitária, pragmática, tratando as questões sociais como variáveis a serem consideradas na 

gestão estratégica das empresas. As três correntes, em nossa visão, foram e são importantes 

para o processo de formação do  novo espírito do capitalismo, cada uma se apoiando em uma 

base justificativa diferente. 

 

Segundo Kreitlon (2002), as justificativas apresentadas para o conceito e prática da RSE vão 

variar conforme sua aproximação com uma das correntes. Porém, todas são, em alguma 

medida, um discurso de normatividade do capitalismo, indicando como as empresas devem 

agir. O Quadro 4 resume as idéias apresentadas por Kreitlon em relação à produção 

acadêmica sobre o tema: 
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Quadro 4. Diferentes abordagens sobre questões éticas e RSE 

ABORDAGEM  VISÃO COMPORTAMENTO 

 
 
 

ÉTICA 
NORMATIVA  

 
 

A responsabilidade social da empresa 
decorre diretamente de sua 
responsabilidade moral. É seu dever 
moral agir de modo socialmente 
responsável. 

O comportamento X é 
intrinsecamente bom, desejável, 
conducente ao bem comum, e, 
portanto, imperativo, do ponto de 
vista moral, independente de suas 
conseqüências. 

 
 

SOCIAL 
CONTRATUAL  

 
 

Empresa e sociedade como uma rede 
inextrincável de interesses e relações, 
permeada por disputas de poder, por 
acordos contratuais explícitos ou 
implícitos, e pela busca de 
legitimidade. 

O comportamento X é 
presentemente legítimo, e decorre 
de acordos e contratos sociais, 
explícitos, fundados nas noções de 
justiça e igualdade. 

 
 

GERENCIAL 
ESTRATÉGICA  

 

Visa a atender à demanda por 
instrumentos para a gestão sistemática 
dos problemas éticos e sociais 
enfrentados (ou antecipados) pelas 
companhias, como uma vantagem 
competitiva. 

O comportamento X é 
instrumental para consecução dos 
objetivos últimos do sujeito, e, 
portanto, útil apenas enquanto 
cumprir esta função. 

 
Fonte: elaborado com base em Kreitlon (2004). 

 
Kreitlon (2004) conclui que, embora partam de princípios diferentes, em última instância, as 

três abordagens se reforçam e promovem a mesma ideologia, a apropriação de questões de 

interesse público e político pela iniciativa privada. Além disso, em nossa visão, as três 

abordagens podem ser entendidas como voltadas à normatividade do capitalismo, pois em 

todas há o “interesse” em encontrar e disseminar o melhor caminho para as organizações, 

sendo mais explícito na abordagem gerencial. 

 

O que se observa é que as definições de RSE vão variar de acordo com o contexto histórico e 

social em que são formuladas e, sobretudo, em função dos interesses e da posição ocupada no 

espaço social pelo grupo que as formula. Porém, segundo Kreitlon (2004), muitas definições 

buscam estabelecer-se como gerais e consensuais, embora sejam a expressão de interesses 

particulares e específicos – quando uma definição prevalece no espaço social, indica que 

outras foram derrotadas. Apesar disto, de acordo com a autora, existe um “consenso mínimo” 

quanto ao fato de que uma empresa socialmente responsável deve: reconhecer o impacto que 

suas atividades causam sobre a sociedade na qual está inserida; gerenciar os impactos 

econômicos, sociais e ambientais de suas operações, tanto ao nível local como global; e, 

realizar esses propósitos por meio do diálogo permanente com suas partes interessadas, às 

vezes em parcerias com outros grupos e organizações (KREITLON, 2004). 
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Cheibub e Locke31 (2002) argumentam que não existe base moral ou política que possa 

obrigar empresas a assumirem responsabilidades sociais – no sentido de algo além de suas 

obrigações legais –, o que deixa sua assunção em bases frágeis. Alertam, ainda, que há um 

risco social e político envolvido na disseminação da RSE, principalmente quando é entendida 

como ações filantrópicas e/ou financiamentos a programas sociais, pois pode conduzir a uma 

redução da esfera pública e fragilização da própria noção de direitos de cidadania, enquanto 

direito público garantido pela sociedade e coletivamente assegurado pelo Estado. Assim, 

mesmo que estas ações sejam bem intencionadas, não necessariamente têm as melhores 

conseqüências. E, segundo os autores, o que se verifica nas análises produzidas é que muitos 

destes aspectos da RSE são negligenciados.  

 

No Quadro 5 estão sintetizados os modelos existentes na literatura sobre as diferentes formas 

com que as empresas podem se inserir em seu meio social: 

Quadro 5. Modelos de Responsabilidade Social Empresarial  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chamando a atenção de quem escreve sobre o tema, segundo os autores, há uma tendência na 

literatura de se privilegiar a dimensão valorativa da RSE – Filantropia e Idealismo ético –, 

num discurso eminentemente normativo, o que vai ao encontro da análise efetuada por 

Boltanski e Chiapello (1999) em relação à normatividade da literatura de gestão. Para 

Cheibub e Locke (2002), o principal problema com esses modelos e com os argumentos que 

os sustentam é que eles concentram-se na determinação das razões, dos motivos, das 

conseqüências e dos benefícios da RSE e, assim, assumem que todos os outros atores sociais 

ganham com sua adoção. Assim, não se considera no debate a dimensão pública/política 

dessas ações. Dever-se-ia indagar, por exemplo, se e como a responsabilidade social contribui 

                                                 
31 Na visão de Cheibub e Locke (2002), RSE implica em ações que vão além da “letra da lei” e em ações não 
resultantes de negociações políticas com sindicatos ou organizações de trabalhadores. 

Motivação da ação 
 
Alvo da ação 

Instrumental 

 
Moral 

 
Acionistas/donos 

 
Produtivismo 

 
Filantropia 

 
Stakeholders 

 
Progressista 

 
Idealismo ético 

 
Fonte: Cheibub e Locke (2002, p.281). 
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para a garantia dos direitos dos cidadãos estabelecidos na organização da sociedade. O Estado 

estaria garantindo estes direitos, ou se eximindo, quando permite, ou incentiva, que outros 

atores sociais também executem ações sociais?  

 

Desta forma, o principal ponto para Cheibub e Locke (2002) é que as ações de RSE não têm 

conseqüências somente para a própria empresa ou para seus beneficiários diretos, mas para a 

sociedade como um todo, pois pode influir na distribuição de poder político na própria 

sociedade. Assim, a questão do poder das empresas também não deve ser negligenciada nas 

análises produzidas em relação a processos de institucionalização. O Quadro 5, então,  

sinaliza as diferentes formas com que as empresas justificam sua inserção no movimento pela 

RSE, o que vai também implicar uma específica forma de atuação.  

 

Para Cheibub e Locke (2002), RSE não seria uma questão moral, mas sim de interesse 

econômico das empresas. Cheibub e Locke (2002) consideram bom, todavia, que as empresas 

assumam posicionamentos socialmente responsáveis, desde que a sociedade esteja atenta para 

os riscos políticos que podem advir desse movimento. Na visão dos autores, a RSE é uma 

questão de auto-interesse das empresas, pois, mesmo que não seja de seu interesse exclusivo e 

imediato, é do seu interesse esclarecido e de longo prazo, na medida em que suas ações 

podem contribuir para o fortalecimento da sociedade civil, tornando-a mais densa e articulada 

– o que favorece, em última instância, a condução de seus negócios. 

 

A discussão sobre a RSE encontra-se inscrita na agenda de debates contemporânea, tendo os 

discursos e iniciativas relativas ao tema já chegado a lugar-comum no mundo dos negócios, 

principalmente entre as empresas transnacionais (KREITLON, 2004). Nessa linha, o processo 

de incorporação e transformação de temas da agenda social e política em tecnologias 

gerenciais faz das empresas transnacionais agentes importantes do processo de globalização, 

fornecendo universos compartilhados, porém não consensuais, de comunicação negocial, de 

transferência tecnológica e de mudança cultural (BARBOSA, 2002). Estes argumentos vão ao 

encontro dos conceitos apresentados de Bourdieu, para quem os  esquemas práticos de 

percepção estão incorporados aos indivíduos de um universo específico, podendo ser ainda 

mais reforçados por outros agentes (BOURDIEU, 1996; 2000). Nesse sentido, Barbosa (2002) 

identifica agentes e mecanismos envolvidos na produção e disseminação desta cultura de 
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negócios32, ressaltando o papel desempenhado pela Academia de Administração norte-

americana, alguns centros europeus de pesquisa, a bibliografia de negócios – que tem um tom 

normativo, indicando esquematicamente qual a melhor forma de fazer negócio –, o jornalismo 

de negócios, os “gurus” e as empresas de consultoria. 

 

4.2 Crítica e mudança: nascendo o fenômeno da RSE 

 
Críticas dirigidas especificamente à conduta empresarial são fatos relativamente recentes, 

coincidentes com o desenvolvimento capitalista do século XX. Segundo Kreitlon (2004), no 

período de 1900 a 1960, três fatores favoreceram o surgimento de críticas de caráter ético e 

social ao mundo dos negócios: a desilusão liberalista provocada pela crise de 1929, seguida da 

Grande Depressão; a necessidade das empresas melhorarem sua imagem junto à população, 

dado seus altos lucros monopolistas; e a profissionalização da atividade gerencial, com o 

desenvolvimento das ciências administrativas (KREITLON, 2004). Assim, neste período, os 

empresários começam, mesmo que de forma atenuada e com outros enfoques, a discutir a 

questão de sua responsabilidade social.  

 

Contudo, a preocupação da época é com uma ética pessoal na condução dos negócios, voltada 

sobretudo para os dilemas morais que podem enfrentar os executivos, ou seja, ainda está na 

fase da responsabilidade do indivíduo (KREITLON, 2004). Dessa forma, os textos 

precursores da RSE referem-se a uma responsabilidade social, sem qualificá-la de 

empresarial. Como exemplo, tem-se o clássico livro de Howard Bowen, “Responsabilidades 

sociais do homem de negócios”, de 1953, tido como obra pioneira no tratamento da questão.  

                                                 
32 Ao discutir a globalização e cultura de negócios, buscando entender a relação entre empresas transnacionais, 
tecnologias gerenciais e sociedade contemporânea, Lívia Barbosa (2002) analisa o que chamou de “grifes de 
tecnologias gerenciais disponíveis no mercado”, relacionando-as com os repertórios de imagens, lógicas e 
valores associados à agenda sociopolítica das sociedades contemporâneas.  Segundo a autora, esta relação, 
complexa e dinâmica, teve início há cerca de 20 anos, com a crescente participação da sociedade civil na 
determinação das temáticas sociais e políticas. Há uma multiplicidade de processos culturais envolvidos nessa 
relação, variando desde a globalização de certas questões até a transformação de temas, idéias e valores 
inicialmente rejeitados ou ignorados pelas empresas em parte do negócio e, posteriormente, em diferencial 
competitivo e em política de marketing institucional, mesmo contrariando certas lógicas econômicas de custos e 
benefícios, citando como exemplo, a questão ambiental e a noção de diversidade, ambas questões inscritas na 
agenda da RSE, como veremos no capítulo 6. Segundo a autora, a cultura de negócios funciona como o 
arcabouço ideológico do mundo empresarial, explicando e justificando as constantes mudanças tecnológicas e 
gerenciais a que as empresas estão sendo submetidas nos últimos 20 anos. Assim, por meio de seus repertórios 
de imagens, lógicas, discursos e valores, a cultura de negócios justifica o que mudou, por que mudou e o que 
deve ser feito para a organização continuar sobrevivendo com sucesso. Na prática, ocorrem ressemantizações de 
imagens, valores, discursos e práticas que a cultura de negócios dissemina como se fossem universais e 
universalizantes (BARBOSA, 2002). Trata-se, portanto, de uma abordagem alternativa a que estamos utilizando 
neste trabalho. 
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Bowen (1953) define responsabilidade social como “a obrigação do homem de negócios de 

adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas de ação, que sejam compatíveis com os fins 

e valores da sociedade” (BOWEN, 1953, p.14). Seu livro, baseado na ética cristã e na 

realidade da sociedade norte-americana dos anos 50, discute os limites da ação do homem de 

negócios para com os problemas da sociedade em geral, ou seja, até que ponto os interesses 

comerciais se fundem com os interesses da sociedade33. Garante, todavia, que seu primeiro e 

mais importante dever é ter lucro e somente depois dele é que o empresário tem condições 

para pensar em suas outras responsabilidades para com a sociedade. O autor orienta seus 

leitores à adoção de um sistema misto, que contenha os elementos de empreendimento 

privado, cooperativo e público. Portanto, aqui já se percebe uma discussão alinhada aos 

interesses de natureza econômica.  

 

No período de 1960 a 1980, aumenta o poder dos grandes conglomerados e das empresas 

multinacionais, que passam a ter estruturas organizacionais mais complexas e burocratizadas. 

Nesse sentido, o controle da empresa se separa, definitivamente, de sua propriedade, passando 

dos acionistas para os executivos – diretores e gerentes. Este período é marcado por 

contestações e turbulência social em todo o mundo, passando as reivindicações às empresas a 

serem cada vez mais numerosas e variadas (KREITLON, 2004). É justamente no final da 

década de 60 que se inicia, para Boltanski e Chiapello (1999), a construção do chamado novo 

espírito do capitalismo, com a crítica, principalmente a partir de 1968, atuando sobre a 

realidade francesa. 

 

Ainda, a partir da década de 60, intensifica-se a consciência ambiental, com o aumento da 

atuação de grupos de atores sociais que passam a reivindicar maior atenção por parte do setor 

produtivo à questão da degradação ambiental. Em resposta a essa movimentação social, 

surgem iniciativas no sentido de regular legalmente as atividades predatórias nos países 

                                                 
33 Apesar do tempo já decorrido e da análise ter sido feita em uma realidade sócio-cultural diferente da brasileira, 
na relação de metas em função das quais devem ser expressas as responsabilidades sociais dos homens de 
empresa que Bowen (1953) apresenta, além de encontramos elementos que se perpetuam até hoje, há indicadores 
dos rumos que a civilização estava tomando, ao defender alguns valores específicos da sociedade americana. 
Assim, destacam-se as preocupações dos empresários daquele contexto com a justiça, com a liberdade, com o 
desenvolvimento da personalidade  individual e com o melhoramento da comunidade. Esta última já apontava 
para uma preocupação com a imagem da empresa, e não tinha nenhuma preocupação altruística, conforme o 
autor. Além de elevar o moral dos empregados, os homens de empresas percebem que uma boa reputação na 
comunidade é um bom negócio, porque também melhora as relações públicas em geral. Sob outro aspecto, a 
saber, as metas relacionadas às responsabilidades sociais dos empresários, que indicam o crescimento de uma 
cultura materialista e individualista, estão as preocupações com um alto padrão de vida, com o progresso 
econômico, com a estabilidade econômica, segurança pessoal e nacional (BOWEN, 1953). 
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capitalistas centrais. Em 1968, nos Estados Unidos, surge a primeira lei de avaliação de 

impacto ambiental, obrigando as organizações a apresentar um relatório sobre os impactos 

ambientais de suas operações (ASHLEY, 2005). Por meio do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), impulsiona-se a legislação ambiental em todo o mundo.  

 

Em 1970, a publicação do artigo de Milton Friedman34, “The social responsibility of business 

is to increase its profits”, no New York Times (FRIEDMAN, 1970), suscita discussões sobre 

as responsabilidades empresariais. Desse confronto emerge o pensamento de que as empresas 

deveriam responder a obrigações mais amplas do que a de simplesmente gerar lucro para seus 

acionistas. Segundo Kreitlon (2004), “Cresce uma atmosfera ‘anti-negócios’ que inquieta o 

meio corporativo – e é então que tem início o verdadeiro debate sobre a responsabilidade 

social das empresas” (KREITLON, 2004, p.5). Essa afirmação reforça o entendimento da 

crítica como motor de deslocamento do capitalismo, ao alertar o meio empresarial de que há 

necessidade de realizar mudanças. 

 

No final dos anos 70, novas teorias organizacionais, menos gerencialistas que as anteriores, 

favorecem uma percepção da empresa como entidade moral. Assim, as decisões deixam de ser 

atribuídas apenas aos indivíduos, e considera-se a hipótese de que possam ser tomadas pela 

própria organização – na qualidade de uma estrutura decisória composta por objetivos, regras 

e procedimentos. A idéia de responsabilidade individual dá lugar a uma responsabilidade 

corporativa, passando de uma perspectiva individualista para uma perspectiva organizacional, 

que transcende à mera agregação das ações dos sujeitos (KREITLON, 2004). Ao final desse 

período, a idéia de responsabilidade dissocia-se progressivamente da noção de filantropia, 

passando a referir-se às conseqüências do negócio em si da empresa. Consubstancia-se, então, 

a RSE, passando a empresa a ser vista como um ator estratégico para a sociedade. 

 

Segundo Diniz (2002), a partir da década de 80, com a crise internacional – que representou 

um ponto de inflexão na história das sociedades latino-americanas –, ressurgem as políticas 

neoliberais, sendo este tipo de capitalismo expandido para todo o mundo. A agenda neoliberal 
                                                 
34 Para Friedman (1970), os objetivos das empresas devem se restringir à alocação eficiente de recursos na 
produção e distribuição de produtos, pois a 'mão invisível' do mercado se encarregaria de todo o resto. 
Responsabilidade social seria uma 'irresponsabilidade em termos empresariais', pois leva a um comportamento 
antimaximizante de lucros, uma auto-tributação ilógica, que diminuiria a eficácia geral da empresa, beneficiando 
outras pessoas em detrimento dos interesses de acionistas ou empresários. Assim, Friedman advoga que as 
organizações podem auxiliar a melhorar a qualidade de vida à medida que suas ações estejam diretamente 
ligadas ao crescimento dos lucros (FRIEDMAN, 1970).  
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tornou-se progressivamente hegemônica, ascendendo às ideologias pró-mercado e reforçando 

a rejeição ao modelo de Estado ativo e intervencionista, que passou a ser crescentemente 

percebido como símbolo do atraso – expressão de uma era que se esgotara (DINIZ, 2002).  

 

Com o fim da Guerra Fria e com a revolução causada pelas novas tecnologias de informação, 

que impulsiona a globalização e a financeirização da economia, o pólo moderno passa a ser 

representado pela trilogia mercado, livre iniciativa e internacionalismo. Segundo o autor, 

organismos multilaterais – como o FMI e o Banco Mundial – tiveram papel relevante na 

afirmação e propagação desse novo pensamento, consagrado no chamado Consenso de 

Washington. Para Diniz (2002): “Em síntese, a globalização implicaria, no plano externo, na 

internacionalização das economias e no enfraquecimento dos Estados nacionais e, no âmbito 

interno, a atualidade do Estado mínimo, sob o impacto da ideologia do mundo sem fronteiras” 

(DINIZ, 2002, p.56). 

 

No plano organizacional, os grandes conglomerados empresariais de origem local passam a 

dar lugar a redes corporativas transnacionais de ramificações complexas. Integram-se os 

mercados financeiros e o capital passa, em grande medida, das mãos dos investidores 

individuais para as mãos de grandes investidores institucionais, como os fundos de pensão. A 

financeirização da economia e o rápido fluxo de capitais, possibilitados pelas tecnologias de 

informação, são transformações relevantes sob o ponto de vista do Campo das Organizações 

Bancárias também no Brasil, uma vez que implicou em aumento do poder destas 

organizações, tanto sob a perspectiva econômica quanto social. 

 

Enfim, segundo Diniz (2002), o processo de globalização determinou a configuração de uma 

nova ordem mundial, marcada pelo aumento da interdependência entre os países, sob a 

hegemonia do capital financeiro. Isso fez delinear a formação de uma nova agenda pública, 

baseada nas idéias neoliberais, em que tiveram destaque os programas de estabilização e as 

reformas orientadas para o mercado.  

 

Em todo o mundo aumentam os problemas sociais e as questões ambientais passam a serem 

amplamente debatidas. Nesse sentido, em 1987, o Relatório Brundtland lança o conceito de 

“desenvolvimento sustentável”, que pretende conciliar desenvolvimento econômico e 

proteção ambiental. Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUCED), a Rio-92, endossa o conceito, que combina aspirações 
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compartilhadas por todos os países ao progresso econômico e material com a necessidade de 

uma consciência ecológica35.  

 

O Brasil também sentiu fortemente os efeitos desta reestruturação na ordem mundial, 

tornando-se relevantes as discussões e ações em torno de temas relacionados ao recuo do 

Estado, a privatização, a abertura externa da economia, a desregulamentação e a reinserção no 

sistema internacional (DINIZ, 2002). Segundo Diniz (2002), o marco desse processo no Brasil 

foi o governo Collor, quando se observou uma clara identificação com as diretrizes do 

Consenso de Washington. Com esse novo posicionamento, as reformas sociais perderam 

prioridade, ganhando espaço a reforma do Estado.  

 

Entretanto, nos anos 90 verifica-se nova inflexão no debate internacional, passando a 

melhoria da capacidade de governo a ser enfatizada como condição do êxito das políticas de 

estabilização e reformas estruturais. O Relatório do Banco Mundial de 1997 (BANCO 

MUNDIAL, 1997) traduz esta nova perspectiva que questiona o Estado mínimo, conferindo-

lhe papel de ator central das transformações do mundo contemporâneo e enfatizando a 

necessidade da ação estatal para o fortalecimento das economias de mercado. O Estado teria, 

então, um papel de articulador desta nova ordem (BANCO MUNDIAL, 1997). 

 

Segundo Fleury (2004), na América Latina, como parte do processo de democratização, há a 

recomposição do tecido social, com lutas contra a exclusão36 e a favor da expansão da 

cidadania. Para a autora, o momento atual se caracteriza pela limitação e redefinição do papel 

do Estado, em que o poder se desconcentra e se desterritorializa, ´perdendo os vínculos 

                                                 
35 Os compromissos específicos adotados pela Conferência Rio-92 incluem duas convenções, uma sobre 
Mudança do Clima e outra sobre Biodiversidade, e também uma Declaração sobre Florestas. A Conferência 
aprovou, igualmente, documentos de objetivos mais abrangentes e de natureza mais política: a Declaração do 
Rio e a Agenda 21. A primeira revisão da adequação dos compromissos dos países desenvolvidos foi conduzida 
em Berlim, em 1995. Foi adotado o "Mandato de Berlim" e teve início uma nova fase de discussões sobre o 
fortalecimento dos compromissos dos países desenvolvidos. Em evento realizado em Quioto, Japão, em 
dezembro de 1997, chegou-se a um Protocolo segundo o qual os países industrializados reduziriam suas 
emissões combinadas de gases de efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990 até o período 
entre 2008 e 2012 (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2005; MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES, 2005). 
36 O termo exclusão aparece pela primeira vez no início dos anos 70, na França, em livro de Lenoir, para 
denunciar aqueles ‘esquecidos do progresso’ (DONZELOT, 1998). Em geral, para Donzelot (1998), fala-se de 
exclusão com relação ao fracasso de alguma das políticas públicas: de trabalho e de emprego, de educação bem 
como de habitação, tornando-se palavra-chave para designar um ‘mal estar social’. Para Fleury (1999), a 
exclusão é um processo cultural que implica o estabelecimento de uma norma que proíbe a inclusão de 
indivíduos, grupos e populações em uma comunidade sócio-política. Assim, os grupos excluídos estão 
impossibilitados de participar das relações econômicas predominantes e das relações políticas vigentes. 
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sociais a referência nacional. Para ela, dois macro-fenômenos atuam simultânea e 

contraditoriamente, delimitando as estratégias reformistas dos sistemas de proteção social: (1) 

os processos de democratização, que situam no cenário público novos atores e novas 

demandas de inclusão social; e, (2) a crise econômica, as medidas de ajuste e o peso da dívida 

externa e interna, que minam os recursos públicos e limitam as possibilidades da resposta 

estatal às demandas sociais.  

 

Desta forma, a deterioração das condições de vida das classes médias, a instabilidade do 

mercado de trabalho, a incapacidade das políticas assistenciais destinadas a combater a 

pobreza, a ineficácia e a precariedade dos sistemas universalizados, geram, constantemente, 

novas formas de articulação da população em torno da questão social (FLEURY, 2004). 

Nesse sentido, a constituição de atores políticos – como as agências internacionais, governos 

locais, organizações não-governamentais e empresários – altera a estrutura de poder existente, 

dando-lhe nova configuração. Assim, para Fleury (2004), estas formas organizativas, 

articulações inovadoras entre Estado/Mercado/sociedade, demonstram que a tomada de 

consciência e a participação da cidadania estão sendo produzidas no âmbito das políticas e 

dos direitos sociais, via de construção da democracia. Este é o pano de fundo necessário para 

o entendimento do surgimento e disseminação do movimento pela RSE no Brasil como parte 

de um processo de deslocamento do capitalismo, discutido no próximo item. 

 

4.3 RSE no Brasil e os líderes no movimento 

 
Se comparado com alguns países do hemisfério norte, no Brasil a propagação da idéia de 

responsabilidade social das empresas é muito recente – tendo as discussões se iniciado na 

década de 70 (ASHLEY, 2005). Mas, a difusão da terminologia Responsabilidade Social 

Empresarial aparece somente no final da década de 90, abrindo um novo conjunto de 

questões e desafios, não somente para os gerentes, mas para os negócios em geral.  

 

Nas últimas décadas, muitas organizações no âmbito empresarial suscitaram o debate sobre a 

RSE e o conduziram no Brasil. Neste sentido, a Associação dos Dirigentes Cristãos de 

Empresas (ADCE–Brasil), é considerada a primeira organização formada por empresários a 

introduzir a consciência social para o mundo dos negócios. Criada em 1961, em São Paulo, a 

ADCE abriu a discussão sobre o papel social dos negócios com a publicação da “Carta de 
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Princípios do Dirigente Cristão de Empresas”, em 1965. Depois disso, em 1974, a associação 

publicou um documento chamado “Decálogo do Empresário”, que expressa o propósito de 

unir gerenciamento de negócios com responsabilidade social (CAPPELLIN e GIULIANI, 

2002).  

 

Segundo Cappellin e Giuliani (2002), nos anos 80, as associações empresariais brasileiras 

passaram a incentivar seus associados, fornecendo recursos econômicos e humanos, a 

expandir suas atividades filantrópicas para mostrar sua consciência social. Assim, entre outros 

institutos e associações pioneiros na orquestração dos interesses da iniciativa empresarial 

brasileira por questões sociais e de cidadania, destacam-se: a Fundação Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides), fundada em 1986, que, em cooperação 

recíproca com a ADCE, tem como foco “humanizar a empresa e promover sua relação com a 

sociedade”; a Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Amcham/SP), que promove o 

conceito de cidadania corporativa, promovendo ações sociais nas comunidades locais por 

meio do setor privado; o Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), formado 

também em São Paulo, em 1987, que deu novo tom à discussão, propondo dar prioridade aos 

interesses nacionais, em detrimento dos industriais; e o Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas (Gife), criado formalmente em 1995 – seu primeiro encontro ocorreu em 1988 –, 

discutindo filantropia, promove a reciprocidade e a responsabilidade dos negócios para com a 

sociedade, incentivando o trabalho conjunto com o Estado, a fim de diminuir a desigualdade. 

De diferentes maneiras, segundo Cappellin e Giuliani (2002), estes cinco grupos sugerem que 

a iniciativa privada pode colaborar com as funções do Estado. 

 

Mas, na década de 90, as empresas e suas associações passam a incorporar demandas sociais a 

seus objetivos de modo mais sistemático, introduzindo novos modelos de relacionamento – 

uma visão mais abrangente, em que perde espaço o discurso filantrópico para um novo modo 

de organizar a gestão empresarial. Assim, propaga-se, em um intervalo de tempo 

relativamente pequeno, o conceito e as idéias relacionadas a RSE, mobilizando inclusive a 

opinião pública nesse processo (CAPPELLIN e GIULIANI, 2002). 

 

Para compreender essa propagação do conceito de RSE na década de 90, é necessário 

observar a situação brasileira no período. Nesse sentido, Cappellin e Giuliani (2002) fornecem 

quadro do início da década. De um lado, o Brasil apresenta um dos índices mais elevados de 

desigualdade social do mundo e apresenta alta tendência inflacionária, o que afetou o 
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desenvolvimento econômico e o ganho dos trabalhadores – e que tem impacto também, de 

outra natureza, no Campo das Organizações Bancárias, como será visto nos próximos 

capítulos. 

 

Além disto, a centralização tradicional dos sistemas sociais calcava-se na crença de que o 

Estado era o responsável pela promoção do bem-estar – tendo como conseqüência um fraco 

sistema de seguridade social. Um marco (evento crítico) que antecede este período de 

disseminação do fenômeno da RSE, mas que foi, ao nosso ver, fator condicionante 

importantíssimo, é a Constituição Federal (CF) de 1988, que veio promover a 

descentralização administrativa e a cooperação entre os setores privado e público, a fim de 

solucionar o déficit de bem-estar. Nesse sentido, a CF é importante para a compreensão das 

atitudes das empresas em direção à RSE, uma vez que universalizou direitos trabalhistas e 

estabeleceu novos agentes estatais agindo como mediadores entre empresas e sociedade, além 

de outras modificações importantes do ponto de vista da pesquisa e do campo sob estudo.  

 

Ainda, no início dos anos 90, algumas mudanças institucionais, importantes sob o ponto de 

vista da propagação da idéia de RSE junto à sociedade, ocorreram. Entre elas, a 

descentralização da decisão sobre políticas locais de educação, transporte, saúde e meio 

ambiente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13.07.1990), o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11.09.1990), a Lei Rouanet (Lei 8.313, de 23.12.1991), 

de incentivo à cultura, e a Lei das Oscips (Lei 9.790, de 23.03.1999), que criou a figura 

jurídica das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

 

Em 1994, com o governo Fernando Henrique Cardoso, por meio do programa “Mãos à Obra 

Brasil”, a parceria entre Estado e Sociedade é reorganizada e estendida, a fim de reduzir a 

desigualdade social, implicando também crescimento do chamado Terceiro Setor37 no Brasil 

                                                 
37 No Brasil, o termo Terceiro Setor é utilizado para caracterizar as organizações que atuam na esfera social. Esta 
definição refere-se à natureza destas organizações que não pertencem ao aparelho burocrático do Estado e nem 
ao conjunto das empresas privadas e demais instituições que compõem a economia de mercado. Desta forma, 
cabe nesta definição um amplo conjunto de organizações, que vão desde as ONGs, passando pelas Fundações 
Empresarias e Institutos, e incluindo também as Organizações Populares, oriundas de iniciativas das 
comunidades, as Cooperativas, as Mutuais e os Organismos Internacionais de Cooperação, que atuam como 
parceiros dos organismos locais e financiam inúmeros projetos no país (ANDION, 2001). Segundo Tenório 
(1999), o processo de institucionalização do Terceiro Setor tem sido implementado por meio de uma cronologia 
e valores societários na promoção de atividades de caráter público, em alguns momentos originais e em outros 
compensatórios por meio da ação de diferentes agentes sociais: associações profissionais e voluntárias, entidades 
de classe, fundações privadas, instituições filantrópicas, movimentos sociais organizados, ONGs e outras 
organizações assistenciais ou caritativas da sociedade civil. Segundo o autor, o espaço ocupado pelo Terceiro 
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(CAPPELLIN e GIULIANI, 2002). Do ponto de vista empresarial, inspirados pelo modelo 

norte-americano, as empresas se engajaram nesta nova política, aumentando o número de 

fundações ou ONGs associadas a projetos na esfera social. Ao mesmo tempo, muitas ONGs 

intensificaram suas parcerias com o governo e agências públicas38. Colocam-se efetivamente 

em prática as idéias de parcerias entre as três diferentes esferas – Estado, Mercado e 

Sociedade Civil. 

 

Nesse quadro, outras organizações, objetivando fazer a junção entre interesses comerciais e 

interesses sócio-ambientais, foram sendo fundadas no Brasil ao longo das últimas duas 

décadas, além das já citadas. Todavia, é grande a variedade de temas de que elas tratam. 

Apenas como exemplos, pois não caberia aqui elaborar uma relação destas organizações, em 

1989 é criada a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e dos Adolescentes39, visando 

promover os direitos das crianças junto a empresas de diferentes portes; em 1997, é fundado o 

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)40, vinculado 

ao World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que foca aspectos 

ambientais.  

 

Paoli (2002) considera a Fundação Abrinq a primeira entidade empresarial a organizar-se para 

ação social nos moldes de uma nova filtanropia “cidadã”. Com o crescimento bem-sucedido 

de seu modo inovador de operar os programas sociais compensatórios e de estimular as 

empresas a aderirem a eles, na visão da autora, a direção apontada pela Fundação Abrinq 

abriu os caminhos para outras organizações e temas para a pauta filtanrópica das empresas: 

 
Na medida em que as novas idéias e experiências foram sendo 
desenvolvidas, foi crescendo também o discurso da responsabilidade social 
das empresas [...] e da conscientização civil da sociedade para com a 
população carente e excluída [...] O modelo de ação social criado [...] apóia-

                                                                                                                                                         
Setor tem tido tanta relevância que instituições internacionais, de controle e fomento creditício, estimulam 
governos a utilizarem esses agentes sociais como instrumentos de implantação, acompanhamento e avaliação de 
Políticas Públicas. 
38 Segundo Caetano (2000), o próprio Estado, reconhecendo sua incapacidade de fazer frente às demandas 
sociais, aproxima-se do Terceiro Setor buscando parcerias, que muitas vezes se traduzem na transferência de 
recursos em benefício das entidades não-governamentais. Nesse contexto, as organizações sem fins lucrativos, 
compondo o Terceiro Setor, surgem com duplo sentido: alternativa de mudança e possibilidade de dar maior 
eficácia à gestão pública (JUNQUEIRA, 2000). Entretanto, ressalva Junqueira (2002) que isto não significa a 
substituição das organizações públicas, mas a transferência de competências do Estado no atendimento das 
demandas sociais da população, para organizações privadas autônomas que privilegiam os interesses coletivos.  
39 Em 1995, a Fundação implanta o programa “Empresa Amiga da Criança”, visando combater o trabalho 
infantil, além de atentar para a questão da relação entre consumo, cultura e cidadania. 
40 A título de ilustração, sob o ponto de vista do Campo das Organizações Bancárias, em junho de 2005 o Banco 
Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil e o ABN constavam como associados do CEBDS (CEBDS, 2005). 
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se valorativamente na questão da ética empresarial, tentando mobilizar as 
empresas para uma responsabilidade social ampla [...] Seus dirigentes 
perceberam claramente não só a importância do surgimento de consumidores 
bem informados e de uma opinião pública atenta a problemas [...] e também 
da emergência em respondê-los empresarialmente, inclusive em sua conexão 
com o sucesso mercantil e concorrencial (PAOLI, 2002, p. 391-393). 

 

Aponta ainda Paoli (2002) o fato de que a ação social empresarial, nessa linha, agregou-se ao 

crescimento verificado do Terceiro Setor, principalmente depois da Conferência Rio-92, 

viabilizando as parcerias entre os diferentes setores. 

 

Sob o aspecto ambiental, o que se observa é que, similarmente a outros países, diferentes 

setores sociais no Brasil, após o Relatório Brundtland, em 1987, passaram a ser mais críticos 

quanto ao uso dos recursos naturais. Além disso, a CF de 1988, ao incluir capítulo sobre o 

meio ambiente e favorecer a criação de órgãos nessa área, dá impulso à questão – o que será 

retomado no capítulo 6. A Conferência Rio-92, onde é construída a Agenda 21, abre também 

mais um caminho para essa conscientização e para ações nesse sentido (evento crítico). 

  

Outro evento crítico para a análise do fenômeno da RSE no Brasil é a posse, em 2003, do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Com um discurso 

eminentemente voltado para questões sociais, consideramos o Governo Lula, em alguma 

medida, também um impulsionador do movimento pela RSE, como verificou-se na pesquisa 

de campo e será evidenciado nos próximos capítulos. Por exemplo, com o Programa Fome 

Zero41, muitas empresas, de forma geral, e muitas organizações do campo analisado, 

particularmente, passam a participar mais ativamente da discussão sobre a necessidade de 

envolvimento no processo de eliminação das desigualdades sociais. A questão social passa a 

fazer parte, definitivamente, da agenda empresarial. 

 

Segundo Paoli (2002), o surgimento de uma chamada sociedade civil que, primeiramente, por 

meio de movimentos sociais autônomos e politizados, e depois de organizações não-

governamentais profissionalizadas, deslocou o ativismo político pela cidadania e justiça social 

para o ativismo civil voltado para a solidariedade. Por um lado, há o possível potencial 

                                                 
41 O Programa Fome Zero é uma política pública que visa à erradicação da fome e da exclusão social. É uma 
política porque expressa a decisão do governo de enquadrar o problema da fome como uma questão nacional, e 
não como uma fatalidade individual. É uma política pública porque, além do Estado, envolve toda a sociedade 
desde seu lançamento, o Fome Zero se tornou uma mobilização cívica, no qual a sociedade se articula com o 
Estado, que por sua vez aloca recursos humanos e financeiros com o objetivo de estender os direitos de cidadania 
aos milhões de brasileiros excluídos (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 2005). 
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inovador que a mobilização responsável empresarial dirige às questões da pobreza e das 

oportunidades de vida da população carente. Por outro, esta mobilização mascara as políticas 

que aprofundam a exclusão social e desorientam politicamente a própria sociedade brasileira, 

além de ocupar vantajosamente, em termos de seus interesses particulares, o próprio espaço 

que abre como ação civil para um público. Ela retira, assim, da arena política e pública os 

conflitos distributivos e a demanda coletiva por cidadania e igualdade42 (PAOLI, 2002). 

 

No âmbito das organizações não-governamentais, nesse contexto de disseminação do 

fenômeno da RSE, merece destaque o trabalho efetuado pelo Ibase, em sua Campanha pelo 

Balanço Social, a partir de 1997. Consideramos o Ibase uma expressão da crítica ao 

capitalismo, de acordo com o modelo de análise e, posteriormente, também um líder no 

movimento pela RSE.  

 

4.3.1 Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

 

O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), criado em 1981, é uma 

instituição de utilidade pública federal, sem fins lucrativos, sem vinculação religiosa e 

apartidária. Sua missão é a construção da democracia, combatendo desigualdades  e 

estimulando a participação cidadã (IBASE, 2005). Democracia para o Ibase é cidadania ativa, 

participativa, de sujeitos sociais em luta, nos locais em que vivem, agindo e construindo – 

com igualdade na diversidade – a sociedade civil, a economia e o poder (IBASE, 2005).  
  

O público para o qual as ações do Ibase estão direcionadas43 é composto por movimentos 

sociais populares; organizações comunitárias; agricultores(as) familiares e trabalhadores(as) 

sem terra; lideranças, grupos e entidades de cidadania ativa; escolas, estudantes e 

                                                 
42 Para Paoli (2002), a ação responsável empresarial legitima-se, antes de tudo, no interior do assim chamado 
Terceiro Setor, que reivindica um modelo de regulação social mais eficaz do que o realizado pelo Estado, 
portanto a ser realizado em outro lugar: a sociedade civil, composta por uma grande diversidade de ações, atores 
e organizações, que se unificam pela recusa em pertencer ao âmbito do Estado e do mercado. O empresariado 
passa a ocupar o espaço “público nao-estatal” de ação social aberto pelo encolhimento, admitido pelo próprio 
governo, das garantias e direitos legais. Uma parcela desse empresariado, diante do aumento das desigualdades 
sociais e da pobreza no país, lança-se ativamente no campo social, chamando seus pares à responsabilidade para 
com o contexto no qual desenvolvem seus negócios. Esse movimento redefine o sentido e o modo de operar da 
velha filantropia, aproximando-a da noção de cidadania, acrescentada da palavra solidariedade.  
43 Entre os temas e campos de atuação que o Ibase julga prioritários estão o processo Fórum Social Mundial, 
Alternativas democráticas à globalização, Participação da sociedade civil no espaço público, Monitoramento de 
políticas públicas, Democratização das cidades, Segurança alimentar, Economia solidária e Responsabilidade 
social e ética nas organizações (IBASE, 2005). 
 



 

 

112 

 

professores(as) da rede pública de ensino fundamental e médio; rádios comunitárias e 

experiências em comunicação alternativa; formadores(as) de opinião nos meios de 

comunicação de massa; parlamentares e assessores(as); gestores(as) de políticas públicas 

(IBASE, 2005). 

 

Segundo Cappellin e Giuliani (2002), o Ibase foi estabelecido em 1981 por exilados políticos 

retornando ao Brasil, dentre os quais o sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho. 

O objetivo inicial do Ibase era democratizar a informação. Na década de 80 engajou-se na 

defesa, campanha e monitoramento do processo legislativo e das políticas públicas – 

Campanha Nacional pela Reforma Agrária (1983), Campanha “Não deixe sua cor passar em 

Branco” (1989), o movimento pela Ética na Política (1992), a Ação da Cidadania contra a 

Miséria, a Fome e pela Vida (1993) e o Movimento Viva Rio (1994).  

 

Destes movimentos, a Ação da Cidadania Contra a Miséria, a Fome e Pela Vida, conhecida 

como Campanha Contra a Fome, muito repercutiu no movimento pela RSE, na medida em 

que chamou a atenção da sociedade para a questão dos problemas sociais (evento crítico). 

Dirigida por Betinho, a Campanha teve o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade civil 

para combater problemas emergenciais do País, entre eles a fome e o desemprego. Criada em 

junho de 1993, começou arrecadando alimentos para distribuí-los à população de baixa renda, 

ganhou proporções e ampliou suas atividades, promovendo ações concretas de combate à 

miséria. Para se ter uma dimensão da mobilização da sociedade com a Campanha, em sua 

primeira fase, voltada para o combate à fome, um levantamento do Instituto Brasileiro de 

Pesquisas (Ibope) indicou que mais de 28 milhões de brasileiros contribuíram para a 

Campanha. Foi sendo construída, então, uma rede de solidariedade que, aos poucos, foi sendo 

disseminada por toda a sociedade, incluindo o meio empresarial. Assim, a relevância da 

Campanha, sob o ponto de vista da pesquisa, é o fato de que ela teve a capacidade de 

mobilizar a opinião pública para a questão social e, assim, em alguma medida, interferir no 

aumento do interesse empresarial para o tema, que se vincula ao fenômeno da RSE. 

 

Assim, atento aos movimentos sociais, o Ibase levantou bandeiras importantes na política e 

economia nacional. Em relação à crítica à conduta empresarial, principalmente pela campanha 

de disseminação do Balanço Social, alertaram os empresários/capitalistas sobre a necessidade 

de divulgar o que se faz pela sociedade. Ao incentivar a publicação do balanço social, o Ibase 
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disseminou e incentivou a inserção das organizações no movimento pela RSE, impulsionando 

sua institucionalização.  

 

No meio empresarial merece especial destaque o trabalho desenvolvido pelo Instituto Ethos 

de Empresas e Responsabilidade Social, considerado também na pesquisa um líder no 

movimento pela RSE, a seguir analisado.  

 

4.3.2 Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 

 
Criado em 1998, idealizado por empresários e executivos oriundos do setor privado em São 

Paulo, o Instituto Ethos é um pólo de organização de conhecimento, troca de experiências e 

desenvolvimento de ferramentas que auxiliam empresas a analisar suas práticas de gestão e 

aprofundar seus compromissos com a responsabilidade corporativa44. É considerado uma 

referência internacional no assunto e desenvolve projetos em parceria com diversas entidades 

no mundo todo, como o Business for Social Responsibility (BSR), Kellog Foundation e 

International Business Leaders Forum.  

 

Para ter-se uma dimensão da importância do Instituto Ethos para a institucionalização da RSE 

no Brasil, ele foi constituído no ano de 1998 por apenas onze empresas/empresários. Em 

1999, já eram 143 adeptos; em 2000, 287; em 2001, 420; em 2002, 623; em 2003, 753; e, em 

2004, 926, de acordo com informações obtidas no I Seminário sobre Responsabilidade Social 

Corporativa, no Rio de Janeiro (SEMINARIO, 2004b). Em 02.02.2005, eram 984 empresas 

associadas – empresas de diferentes setores e portes – que têm faturamento anual 

                                                 
44 O Instituto Ethos trabalha em cinco linhas de atuação: 1. ampliação do movimento de responsabilidade social 
empresarial (sensibilização e engajamento de empresas em todo o Brasil, articulação de parcerias, sensibilização 
da mídia para o tema da RSE, coordenação da criação do comitê brasileiro do Global Compact etc.); 2. 
aprofundamento de práticas em RSE (Indicadores Ethos de RSE – incluindo versões para micro e pequenas 
empresas e alguns setores da economia –, Conferência Nacional anual para mais de 1 mil participantes, 
constituição de redes de interesse, promoção da publicação de balanços sociais e de sustentabilidade, produção 
de publicações e manuais práticos); 3. influência sobre mercados e seus atores mais importantes no sentido de 
criar um ambiente favorável à prática da RSE (desenvolvimento de critérios de investimentos socialmente 
responsáveis com fundos de pensão no Brasil, desenvolvimento de programa de políticas públicas e RSE, 
participação em diversos conselhos governamentais para discussão da agenda pública brasileira). 4. Articulação 
do movimento de RSE com políticas públicas: 4.a) desenvolvimento de políticas para promover a RSE e 
desenvolver marcos legais; 4.b) promoção da participação das empresas na pauta de políticas públicas do 
Instituto Ethos; 4.c) fomento à participação das empresas no controle da sociedade, por meio de 
acompanhamento e cobrança das responsabilidades legais, transparência governamental e conduta ética; 4.d) 
divulgação da RSE em espaços públicos e eventos; 4.e) estruturação de processos de consulta a membros e 
parceiros da companhia.5. Produção de informação (pesquisa anual Empresas e Responsabilidade Social – 
Percepção e Tendências do Consumidor, produção e divulgação de conteúdo e um site de referência sobre o 
tema na Internet, coleta e divulgação de dados e casos das empresas, promoção do intercâmbio com entidades 
internacionais líderes no tema da responsabilidade social). 
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correspondente à cerca de 30% do PIB brasileiro e empregam cerca de um milhão de pessoas. 

Entre as dez maiores empresas associadas figuram, sob o ponto de vista da pesquisa: Banco 

do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú. Ainda, outros associados 

referentes ao Campo das Organizações Bancárias são: Banco Rural, Tribanco, ABN Amro 

Real, Banco Fibra, HSBC, JP Morgan Chase, Banco Panamericano, Banco Safra, Banespa 

Santander, Banco Votorantim, BankBoston, entre outros (ETHOS, 2005b). A grande 

participação de bancos no Instituto Ethos sinaliza a inserção do Campo das Organizações 

Bancárias no movimento pela RSE no Brasil, o que será confirmado nos capítulos 

subseqüentes. 

 

O Instituto Ethos tem a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar empresas a gerir seus 

negócios de forma socialmente responsável, de modo a torná-las parceiras na construção de 

uma sociedade sustentável e justa, sensibilizando e mobilizando esta classe, numa perspectiva 

local e global, a fim de assumir a promoção do desenvolvimento econômico com 

responsabilidade social45 (ETHOS, 2005).  

 

Entre outras iniciativas, em 1999, o Instituto Ethos lançou a “Cartilha Primeiros Passos”, que 

foi o balizador para muitas empresas iniciarem sua inserção na discussão. Em 2001, criou a 

Rede Ethos de Jornalistas, destinada a capacitá-los na área. Em 2004, já eram mais de 400 

profissionais da mídia cadastrados. Esta ação evidencia a preocupação do Instituto Ethos com 

a disseminação na mídia do tema RSE, mobilizando a opinião pública, então, para a questão. 

Entendemos que, como líderes no movimento, assim agem em busca de legitimidade, para si e 

para o movimento, e como uma forma de disseminá-lo, buscando o apoio da sociedade.  

 

Em 2002, lançaram os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, já em sua 

quinta versão, amplamente utilizado pelas empresas nacionais – o que será ratificado na 

pesquisa de campo e evidenciado nos próximos capítulos, em relação ao Campo das 

Organizações Bancárias. Os indicadores têm como característica principal o interesse em 

estabelecer padrões éticos de relacionamento com funcionários, clientes, fornecedores, 

comunidade, acionistas, poder público e com o meio ambiente. Posteriormente, estes 

                                                 
45 Para o Instituto Ehtos, a RSE é mais do que, simplesmente, atitudes filantrópicas: é ver a empresa como agente 
de uma nova cultura empresarial e de mudança social, com Ética/princípios de valores adotados, como Geração 
de Valor para todos, e como uma atitude estratégica, não apenas postura legal ou filantrópica. Segundo o 
Instituto Ethos, a RSE pode gerar enriquecimento do ambiente de trabalho, reconhecimento do consumidor, 
valorização da imagem institucional, visibilidade na mídia, acesso a capitais e mercados, atração e retenção de 
talentos, melhor gestão sobre os riscos e, por fim, criação de “boa vontade” (ETHOS, 2005b).  
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indicadores foram desenvolvidos também para setores específicos, como é o caso do setor 

financeiro, como também se verá.  

 

Ainda, o Instituto Ethos realiza todo ano o Prêmio Ethos-Valor46, voltado à comunidade 

acadêmica; o Prêmio Ethos de Jornalismo47, dirigido a jornalistas; e o Prêmio Balanço 

Social48, para empresas. Enfim, o Instituto Ethos representa um esforço de mobilização de 

vários atores sociais em direção à RSE, visando sua reprodução. Conseguem, então, em 

grande medida, que o conceito – sua forma de entender a RSE – seja disseminado em todo o 

meio empresarial brasileiro. Além disto, com todos esses processos, a sociedade também 

passa a conhecer, envolver-se, reproduzir o discurso e exigir esse posicionamento socialmente 

responsável das empresas. O Instituto Ethos, portanto, é líder na institucionalização da prática 

social no Brasil, de acordo com o referencial teórico.  

 

4.3.3 Outros atores  

 

Além do Instituto Ethos, para se ter uma idéia da dimensão que atingiu o movimento pela 

RSE no Brasil, a cada dia são novas organizações – empresas, associações, institutos, 

universidades –, que passam a tratar da questão, cada uma tentando dar um enfoque particular 

e sua própria contribuição ao tema. Cada uma busca imprimir seus interesses na definição da 

RSE. Nos últimos anos tem se formado uma "indústria" da RSE no Brasil, no sentido de que 

                                                 
46 Prêmio Ethos-Valor – Concurso Nacional para Estudantes Universitários sobre Responsabilidade Social das 
Empresas, em sua 5ª Edição, tem por objetivo incentivar e aprofundar o debate sobre a responsabilidade social 
das empresas na comunidade acadêmica, envolvendo professores e alunos de todas as áreas, nos cursos de 
graduação e pós-graduação, em todo o território nacional. A evolução do número de trabalhos inscritos no 
Prêmio Ethos-Valor manifesta o aumento do interesse pelo tema. Em sua primeira versão, teve 105 trabalhos 
inscritos; em 2001, 185; em 2002, 295; em 2003, 358.  
47 Em sua 4a edição, o Prêmio Ethos de Jornalismo – Empresas e Responsabilidade Social tem como objetivo 
distinguir jornalistas que tenham produzido trabalhos concebidos segundo o conceito de responsabilidade social 
empresarial. Prestigia matérias que contribuam para estimular empresários a investir em práticas socialmente 
responsáveis, como preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural; promoção dos direitos humanos e 
das relações com acionistas, funcionários, fornecedores, consumidores, comunidade e meio ambiente. O Instituto 
Ethos, realizador do concurso, acredita que a imprensa, por ser formadora de opinião e difundir informações, tem 
papel fundamental na responsabilidade social empresarial, uma vez que pode contribuir para que as empresas e 
toda a sociedade estabeleçam padrões éticos de relacionamento e promovam o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e ambientalmente sustentável. 
48 O Prêmio Balanço Social, criado em 2001, é uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial (Aberje), da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 
Capitais (Apimec), do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, da Fundação Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides) e do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
(Ibase), com o patrocínio do Sesi, do Sebrae e da Petrobrás. As empresas vencedoras da 3a edição, em 2004, que 
contou com a participação de 167 empresas, foram: CPFL Energia (Destaque Nacional); Banco do Brasil S/A 
(Centro-oeste); Natura Cosméticos S/A (Estado de SP); CELPE - Companhia Energética de Pernambuco 
(Norte/Nordeste); Usinas Siderúrgicas de Minas (Sudeste), Milenia Agro-Ciências S/A (Sul); e, Skill 
Contabilidade (Micro, pequena e média empresa).  
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movimenta recursos expressivos em sua volta, como cursos, consultorias, departamentos, 

projetos etc. – revelando um jogo de interesses em sua institucionalização e perpetuação. 

 

Como exemplo de organização que passou, recentemente, a inserir-se no movimento pela 

RSE, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC)49 promoveu pesquisa sobre o 

tema e lançou um Guia de Responsabilidade Social50, em agosto de 2004. Em menos de um 

mês, mais de 6,4 mil downloads tinham sido feitos do Guia (IDEC, 2005), evidenciando que 

muitas organizações estão demandando informação sobre o tema, sinalizando sua 

intenção/ação de se inserir no movimento pela perspectiva que elegeram, no caso, o consumo 

responsável. 

  

Além disto, a questão da RSE ganhou maior relevância na sociedade brasileira principalmente 

com a intensificação de suas interações com a opinião pública, principalmente por meio da 

mídia. Muitos exemplos podem ser buscados, como o Guia da Boa Cidadania Corporativa, 

publicado desde 2000 pela Revista Exame, que avalia os melhores projetos sociais 

empresariais, por categorias; o já citado Prêmio Valor Social, uma parceria do Instituto Ethos 

com o Jornal Valor Econômico; um suplemento mensal denominado “Empresas e 

Comunidade” divulgado pelo Jornal Valor Econômico, entre muitos outros desta natureza, 

como os cadernos publicados pelos Jornais O Globo e Jornal do Brasil, como exemplos. 

 

Desta forma, ao final da década de 90, a RSE, e principalmente os investimentos em 

programas sociais, passou a ser uma questão de debate público (CAPPELLIN e GIULIANI, 

2002), passando mesmo a se tornar, gradativamente, um valor para a sociedade. E quanto 

mais isto é percebido pelas empresas, mais investem na questão, alimentando a 

institucionalização da prática social. Nesse sentido, muitas empresas buscaram aumentar sua 

                                                 
49 O Idec começou a atuar em relação ao tema Responsabilidade Social com o projeto Avina (Idec) "O 
Consumidor e a Responsabilidade Social Corporativa", que teve início em janeiro de 2003, que consiste em 
desenvolver uma metodologia para avaliar a responsabilidade social corporativa. O Idec estabeleceu 
relacionamento com outras organizações que trabalham com o mesmo tema ou com assuntos correlatos, como 
meio ambiente. Além disso, o Idec está participando de um grupo técnico da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) que está discutindo uma norma de responsabilidade social e inclui representantes de ONGs, 
empresas e órgãos governamentais. O Idec participa também do Grupo de Trabalho sobre Fronteiras de 
Relatórios de Sustentabilidade (Boundaries Working Group) do Global Reporting Initiative (GRI), que tem o 
objetivo de preparar um protocolo sobre como as empresas ou organizações devem definir sobre quem reportar, 
complementar ao Guia do GRI para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade (IDEC, 2005). 
50 O Guia aborda a evolução dos movimentos dos consumidores no Brasil e no mundo, o panorama atual da 
responsabilidade social mundial, as diferentes visões empresariais e o papel dos consumidores nessas ações. 
Entre os deveres dos consumidores, o guia destaca a reflexão sobre os hábitos de consumo e a escolha de 
produtos de empresas reconhecidas por suas práticas responsáveis e pela postura ética.  
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visibilidade na promoção de iniciativas sociais51, seja com a criação de departamentos 

específicos dentro da empresa responsáveis pelas iniciativas e programas sociais, seja pela 

criação de institutos ou fundações com esse objetivo específico. Estas diferentes opções, 

segundo Cappellin e Giulliani (2002), refletem diferentes estratégias de atuação e uma forma 

específica de ver a questão. O primeiro combina estratégia econômica com a social, mantendo 

a estrutura dentro da empresa. O segundo procura profissionalizar as ações sociais e separá-

las da gestão da empresa (CAPPELLIN e GIULIANI, 2002). Ainda, inicia-se um processo de 

cumprimento de provas estabelecidas para legitimar a RSE, alimentando ainda mais o 

fenômeno. 

 

No meio empresarial, a atuação das entidades associativas e de representação de empresários 

é crucial para esta disseminação, como veremos a seguir. 

 

4.3.3.1 Associações Empresariais 

 
Segundo Cappellin et al. (2002), as mudanças da última década, a rápida liberalização da 

economia, as reformas estruturais e a reorganização do mercado face à globalização têm 

levado o mundo empresarial a repensar os modelos de produção, os mecanismos de gestão e 

de regulação institucional, incentivando os empresários a buscar novos modelos e alternativas. 

Neste novo contexto, os empresários recorrem sempre mais às suas entidades associativas e 

de representação, que se colocam como veículos de intermediação privilegiados nas relações 

entre os empresários, a sociedade e o Estado. Segundo os autores: 

 
Uma entidade de representação empresarial de sucesso é aquela que sabe 
sintonizar-se com o seu entorno, harmonizando sua fisionomia com as 
variações que este lhe solicita ou sabendo agir como uma “caixa de 
ressônancia” para ações capazes de plasmar o próprio ambiente [...] 
desempenhar três funções importantes para as empresas: ser reserva de 

                                                 
51 Nesse sentido, o Ipea realiza a pesquisa Ação Social das Empresas, em sua segunda edição, para saber quantas 
empresas e quanto investem, por região, identificando razões pelas quais declaram se preocupar com a 
responsabilidade social – questão de imagem, de ampliação das relações da empresa com a comunidade, 
lucratividade, motivação interna, produtividade, entre outros. Os dados preliminares da segunda edição da 
pesquisa apontam um crescimento da participação da iniciativa privada no Brasil no atendimento dos problemas 
sociais. Segundo o levantamento, 74% das empresas da região Nordeste e 71% da Sudeste afirmaram realizar 
algum tipo de investimento comunitário em 2003. As ações variaram desde uma simples doação até complexos 
projetos de desenvolvimento humano. Para se ter uma idéia deste crescimento, no final dos anos 1990, os 
números eram respectivamente 55% e 67%. Minas Gerais se manteve como o estado com maior índice de 
participação, 81%. O combate à fome foi um dos destaques do levantamento. Perguntados de forma específica se 
realizavam algum tipo de ação voltada para esse campo, 31% dos empresários do Nordeste e 28% do Sudeste 
afirmaram que sim (IPEA, 2001; WOLFFENBÜTTEL, 2005). 
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recursos, ser fonte de informações e ser um campo simbólico relevante 
[...]” (CAPPELLIN et al., 2002, p.258-9) (grifo nosso). 

 
Segundo Cappellin et al.(2002), as entidades associativas e de representação dos empresários 

passam a ser agentes privilegiados nas relações entre os empresários, a sociedade e o Estado: 

“Por fim, estas organizações se comunicam com o ambiente por meio de símbolos e valores, 

não esgotando a relação em uma simples troca de mensagens, mas realizando uma contínua e 

inovadora interação” (CAPPELLIN et al., 2002, p.258). Assim, a complexidade de suas ações 

mostra seu duplo caráter, um agir politicamente regulado e, ao mesmo tempo, tendo a 

capacidade/objetivo de participar dos processos decisórios coletivos, buscando interferir nas 

propostas de governos e orientando os investimentos do setor que representam, as entidades 

associativas podem vir a exercer influência política sobre a sociedade. Os autores acrescentam 

que, nas últimas duas décadas, surge outra função motivadora da formação de entidades 

associativas de empresários, que é incentivar as empresas a envolver-se em programas que 

compensem a postura neoliberal do Estado e seu progressivo desinvestimento na questão 

social.  

 

Segundo pesquisa realizada pelos autores, em 1999, com cinqüenta e seis representações 

empresariais, as atitudes empresariais com relação à responsabilidade social iam desde o 

desconhecimento da problemática, ou ao simples desinteresse por esta, até sua compreensão 

ou ao empenho intelectual e prático nesta direção. Nas conclusões da pesquisa relatam que 

contribuem para essa diversidade de atitudes atores que mantêm interlocução com os setores 

empresariais: a imprensa, as organizações internacionais, as ONGs com suas campanhas, os 

pesquisadores e os organismos do Poder Executivo. Concluem também que diversas são as 

motivações que levariam as associações empresariais a formatar ações socialmente 

responsáveis, sobressaindo-se a convicção de que muitas operações não passam de meras 

operações de marketing (CAPPELLIN et al., 2002). 

 

A Febraban, considerada um ator-chave para o movimento no Campo das Organizações 

Bancárias, como veremos no capítulo 6, aparece na análise dos resultados da referida pesquisa 

inserida na categoria de entidade que considera que a responsabilidade social “é uma opção 

pessoal” (CAPPELLIN et al, 2002, p.266). Essa categoria reconhece a importância e a 

pertinência das questões relativas ao tema, no entanto, não pretende assumir um envolvimento 

direto como instituição, acreditando que, se esta assumisse a iniciativa de propor ou coordenar 
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ações sociais da própria entidade, poderia ter o efeito de inibir ou atrapalhar as ações 

individuais já em curso (CAPPELLIN et al., 2002). 

 

4.4 Provas no movimento pela Responsabilidade Socia l 

Empresarial 

 

Já tendo apresentado fatores e eventos críticos para o movimento pela RSE e também 

analisado a atuação de líderes no movimento no Brasil, é necessário discorrer sobre as provas 

criadas e institucionalizadas, como decorrência destes fatores e catalisada pelos líderes, que, 

de alguma forma, terão impacto no Campo das Organizações Bancárias. Desta forma, não 

pretendemos tratar de todas as provas, mas daquelas identificadas como principais na 

institucionalização da prática social no campo analisado. 

 

Segundo Donaldson (2005), muitos especialistas em RSE recomendam que, para atingir-se as 

melhores práticas de RSE, como primeiro passo as empresas devem unir-se a uma ou mais 

organizações internacionais dedicadas a RSE, como o programa Global Compact ou o GRI 

(DONALDSON, 2005). Esta matéria, publicada em jornal de grande circulação no meio 

empresarial, enquadra-se no nosso argumento sobre a “necessidade” empresarial de 

cumprimento das provas institucionalizadas no movimento, objeto deste item. Ou seja, 

especialistas indicam qual o melhor caminho para chegar-se à "almejada" RSE. 

 

As provas, a maioria definida ao nível mundial, são modelos criados com a finalidade de dar a 

melhor resposta para a questão, como é o caso do balanço social e do GRI. Em outros casos, 

são ações específicas que mobilizam diferentes atores em torno de questões sociais e 

ambientais. Todas elas, entretanto, têm a capacidade de aglutinar e de sistematizar o 

movimento pela RSE. São, então, consideradas como provas institucionalizadas que os atores 

do Campo das Organizações Bancárias deverão cumprir para serem considerados socialmente 

responsáveis. 

 

4.4.1 Global Reporting Initiative (GRI) 

 
Trata-se de um guia que objetiva melhorar a qualidade, o rigor e a aplicabilidade dos 

relatórios de sustentabilidade. Foi lançado em 1997, como uma iniciativa conjunta da 
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organização não-governamental Coalition for Environmentally Responsible Economies 

(Ceres) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Conta com a 

participação de representantes da indústria, de grupos ativistas sem fins lucrativos, de órgãos 

contábeis, de organizações de investidores e de sindicatos, entre outros, que trabalham 

conjuntamente visando atingir um consenso sobre as diretrizes para relatórios que possam 

alcançar aceitação mundial. Busca, então, ser consensual e universal, oferecendo um padrão 

de relatórios de sustentabilidade. 

 

O primeiro conjunto de Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade do GRI surgiu, 

preliminarmente, em 1999. Depois de incorporadas críticas, foi lançado efetivamente em 

junho de 2000. O Relatório Diretrizes de 2002, lançado também em português, incorpora 

novas modificações oriundas da avaliação das partes interessadas. As Diretrizes são utilizadas 

de maneira voluntária por organizações que desejam elaborar relatórios sobre as dimensões 

econômica, ambiental e social de suas atividades, produtos e serviços.  

 

4.4.2 Global Compact/ Pacto Global 

 
No Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro de 1999, o secretário-geral das Nações 

Unidas, Kofi Annan, desafiou os líderes empresariais mundiais a “apoiar e adotar” o Global 

Compact. Assim, é uma iniciativa desenvolvida pela ONU, com o objetivo de mobilizar a 

comunidade empresarial internacional para a promoção de valores fundamentais nas áreas de 

direitos humanos, trabalho e meio ambiente. Conta com a participação das agências das 

Nações Unidas, empresas, sindicatos, organizações não-governamentais e outros parceiros, 

visando a construção de um mercado global mais inclusivo e igualitário. 

 

O Pacto Global significa “unir o poder dos mercados à legitimidade dos valores universais”, 

nas palavras do secretário-geral. Busca, então, uma nova mentalidade e novas práticas no 

meio empresarial, baseadas em valores universalmente compartilhados, como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a Declaração dos Princípios Fundamentais e Direitos do 

Trabalho (OIT), a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a 

Conferência das Nações Unidas contra a Corrupção. 
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Inicialmente eram nove princípios, passando, em junho de 2004, a dez princípios, que são: 

Princípios de Direitos Humanos52: 1) Respeitar e proteger os direitos humanos; 2) Impedir 

violações de direitos humanos; Princípios de Direitos do Trabalho53: 3) Apoiar a liberdade de 

associação no trabalho; 4) Abolir o trabalho forçado; 5) Abolir o trabalho infantil; 6) Eliminar 

a discriminação no ambiente de trabalho; Princípios de Proteção Ambiental54: 7) Apoiar uma 

abordagem preventiva aos desafios ambientais; 8) Promover a responsabilidade ambiental; 9) 

Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente; Princípio contra a Corrupção55: 10) 

Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.  

 

No primeiro semestre de 2000, o Instituto Ethos conduziu um processo de engajamento das 

empresas brasileiras ao Pacto Global. Assim, 206 empresas brasileiras atenderam à 

convocação e tornaram-se signatárias do compromisso, à época o país com maior número de 

signatários. Ainda, o Instituto Ethos realizou um evento, denominado “Diálogo Empresarial 

sobre os Princípios do Pacto Global”, em 2001, que foi uma oportunidade para o avanço do 

processo de discussão dos princípios do Pacto Global no Brasil. Em Dezembro de 2003, foi 

                                                 
52 A origem dos Princípios 1 e 2 relacionados aos direitos humanos é encontrada na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH), de 1948. O objetivo desta declaração é estipular padrões internacionais mínimos 
para a proteção dos direitos e liberdades do indivíduo, hoje amplamente considerados como formadoras da base 
do direito internacional. Especificamente, os componentes da DUDH são considerados como lei consuetudinária 
internacional e não exigem assinatura ou aprovação pelo estado para serem reconhecidas como padrão legal. A 
Declaração Universal também passou a ter força de lei por dois tratados: a Convenção Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CIDESC) e a Convenção Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos (CIDCP), que foram firmados em 1966 e entraram em vigor em 1976. A Declaração Universal e as 
duas convenções são referidas como Declaração Internacional de Direitos. 
53 Os quatro princípios de direitos do trabalho do Pacto Global, propugnados pela OIT, foram adotados na 86a. 
Conferência Internacional do Trabalho, em 1998. A OIT tem uma estrutura única (tripartite) composta de 
governos, empregadores e trabalhadores, sendo a única agência das Nações Unidas cujos membros são 
compostos por governos e setor privado. Conseqüentemente, a Declaração representa um consenso universal 
entre aqueles partícipes preocupados com as questões trabalhistas, de promoção e proteção dos princípios no 
mundo inteiro. O objetivo da OIT, ao participar do Pacto Global, é catalisar o apoio da comunidade empresarial. 
54 A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento oferece a base para os Princípios Ambientais 
do Pacto Global. O negócio ganha legitimidade por meio do atendimento das necessidades da sociedade, e cada 
vez mais a sociedade está expressando a clara necessidade de mais práticas sustentáveis ambientalmente. Um 
modo de a empresa demonstrar seu compromisso com uma maior responsabilidade ambiental é por meio da 
mudança do seu modus operandi, dos chamados “métodos tradicionais” para abordagens mais responsáveis 
(GLOBAL COMPACT, 2005).  
55 O combate à corrupção está intimamente vinculado à transparência. O conceito de transparência, também 
ligado aos outros nove Princípios do Pacto Global, inclui uma ampla gama de questões: no nível micro, 
problemas causados pelo suborno e pela corrupção, fontes e uso de recursos financeiros, impactos ambientais e 
sociais de operações e produtos; no nível macro, questões referentes à governança, e aos papéis e  
responsabilidades de atores societários, com efeito corrosivo sobre a democracia, o desenvolvimento, o estado de 
direito e a atividade econômica. Transparência e combate à corrupção é um princípio que se aplica a entidades 
em todas as áreas, incluindo governos, organizações de trabalhadores, organizações da sociedade civil e 
empresas (GLOBAL COMPACT, 2005). 
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criado o Comitê Brasileiro do Pacto Global56 (CBPG), integrando instituições representativas 

do espectro de participantes do Pacto Global: setor privado, sociedade civil organizada, 

academia e organizações das Nações Unidas. Do campo organizacional em estudo, em 

fevereiro de 2005, são membros do Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG): Banco do 

Brasil e Santander Banespa57. 

 

4.4.3 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

 
A adoção da Declaração do Milênio em setembro de 2000 por todos os 189 Estados-membros 

da Assembléia Geral das Nações Unidas marcou um momento decisivo da cooperação global 

no século 21. O Brasil, em conjunto com os países-membros da ONU, assinou o pacto e 

estabeleceu um compromisso compartilhado com a sustentabilidade do Planeta. Os Objetivos 

do Milênio são um conjunto de oito macro-objetivos58, a serem atingidos pelos países até o 

ano de 2015, por meio de ações concretas dos governos e da sociedade. A Declaração 

estabelece, no âmbito de uma única estrutura, os desafios centrais enfrentados pela 

humanidade no limiar do novo milênio, esboça a resposta a esses desafios e estabelece 

medidas concretas para medir o desempenho mediante uma série de compromissos, objetivos 

e metas inter-relacionadas sobre desenvolvimento, governabilidade, paz, segurança e direitos 

humanos. A Declaração representa o auge de uma série de conferências e cúpulas 

internacionais, iniciadas em 1990 com a Cúpula Mundial para a Infância (World Summit for 

Children), que contou com um acordo sem precedentes no âmbito da comunidade 

internacional sobre uma extensa variedade de compromissos e planos de ação.  

 

A Declaração do Milênio também aclara o papel e as responsabilidades comuns e individuais 

das partes-chave ao processo: dos governos, ao alcançar e permitir atingir os objetivos e meta; 

da rede de organizações internacionais, ao aplicar seus recursos e experiências de forma mais 

estratégica e eficiente possível, e ao apoiar e sustentar os esforços dos parceiros nos níveis 

                                                 
56 A atuação do Comitê Brasileiro do Pacto Global no Brasil busca: a massificação dos 10 princípios; apoio às 
empresas brasileiras para implantação dos princípios; troca de experiências e aprendizado sobre os princípios do 
PG; articulação com as demais redes do PG e com o Escritório em Nova York; a promoção do vínculo entre os 
princípios do PG e os objetivos do Desenvolvimento do Milênio (GLOBAL COMPACT, 2005). 
57 Em Junho 2004, realizou-se na Sede das Nações Unidas, o Global Compact Leaders Summit, onde o 
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi convidado a proferir a Palestra Magna – o que evidencia a 
importância do Brasil nesta discussão. Entre os 27 executivos brasileiros presentes, sob o ponto de vista da 
pesquisa, ressalta-se a presença do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.  
58  São oito Objetivos (18 Metas e 48 indicadores):  1- Erradicar a extrema pobreza e a fome;  2- Atingir o ensino 
básico universal;  3- Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres;  4- Reduzir a mortalidade 
infantil;  5- Melhorar a saúde materna;  6- Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; 7- Garantir a 
sustentabilidade ambiental; 8- Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento. 
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mundial e dos países; dos cidadãos das organizações da sociedade civil e do setor privado, ao 

se engajarem plenamente nesta tarefa pioneira, e ao colocar em curso sua capacidade singular 

de fomentar a motivação, a mobilização e a ação. 

 

No Brasil, muitas organizações buscam divulgar os ODM, como por exemplo, o Banco 

Santander e a CEF, de diferentes maneiras. Outra forma encontrada por seus coordenadores 

para fazer sua disseminação, para que os ODM passem a ser tidos como um valor para a 

sociedade, a Escola de Samba Portela, do Rio de Janeiro, foi convidada pela ONU a desfilar 

com o tema. Assim, com o samba-enredo “Nós Podemos – Oito idéias para mudar o mundo” 

apresentou na avenida, no carnaval de 2005, para todo o mundo, os oito objetivos do milênio.  

 

4.4.4 Certificações na área social/ambiental 

 
Certificações têm sido criadas visando qualificar o aspecto social das empresas, como é o caso 

da SA8000 – Social Accountability e da AA1000 – Accountability.  

 

A norma SA 8000 se apresenta como um sistema de auditoria similar à ISO 9000, mas com 

requisitos baseados nas diretrizes internacionais de direitos humanos e nas convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). A SA 8000 é reconhecida mundialmente como 

um sistema de gestão das relações de trabalho. Aborda questões como saúde e segurança no 

ambiente de trabalho, discriminação, jornada de trabalho, liberdade de associação e direito à 

negociação coletiva, entre outras, prevendo métodos para a gestão das mesmas, com 

auditorias periódicas e análise crítica do sistema. A norma prevê ainda o gerenciamento da 

cadeia produtiva, garantindo eficácia no controle de fornecedores e melhoria das suas relações 

de trabalho. Em 2004, 400 empresas em 40 países já são certificadas com a SA 8000. O Brasil 

já é o terceiro país com o maior número de empresas certificadas (51), e diversas outras já 

estão em processo de certificação, de grandes multinacionais a empresas de pequeno porte. 

Com a internacionalização dos negócios, serve também este certificado para controle da 

atuação de clientes e fornecedores na cadeia produtiva das empresas socialmente 

responsáveis. 

 

A norma Accountability 1000 - AA1000, lançada em 1999 pelo Institute of Social and Ethical 

AccountAbility (ISEA), de Londres, é uma ferramenta de gestão que engloba o processo de 

levantamento de informações, a auditoria e o relato social e ético, com enfoque no diálogo 
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com as partes interessadas – stakeholders internos e externos. No Brasil, a prática da AA1000 

ainda é recente, e se restringe a poucos exemplos de empresas que iniciaram esse processo.  

 

Sob o aspecto ambiental, tem destaque a norma ISO 14000, que busca ser uma espécie de ISO 

9000 para as questões ambientais. 

 

4.4.5 Balanço Social 

 
O balanço social surge como uma resposta à uma barreira para a difusão da prática da RSE, 

que é o argumento empresarial de que o social é imensurável (SOUZA, 1997a, 1997b; 

TOMEI, 1984; TORRES, 1998). É entendido, de acordo com o referencial apresentado, como 

um arranjo estrutural multiplicador e institucionalizador da RSE. 

 

Muitas tentativas de quantificação ocorreram, tentando definir o “quanto” custa a adoção, ou 

não, de comportamentos socialmente responsáveis e o “quanto” isto daria de retorno para a 

empresa. Como resposta às pressões sociais, a auditoria social, a partir dos anos 40, teve como 

finalidade identificar e quantificar os componentes da responsabilidade social, numa tentativa 

de medição para verificação da validade das ações (TOMEI, 1984). O conceito de auditoria 

social evoluiu para o de balanço social, que seria a expressão da responsabilidade social e 

tornaria claro ao público consumidor, e à sociedade em geral, quais as ações da empresa que 

contribuem para melhoria nas condições de vida, tanto interna quanto externamente à 

empresa. 

 

Segundo o Ibase, um marco na história dos balanços sociais foi 1972, ano em que a empresa 

Singer, na França, fez o primeiro Balanço Social da história das empresas. Em 1977, naquele 

país, foi aprovada uma lei que tornava obrigatória a realização de balanços sociais periódicos 

para todas as empresas com mais de 700 funcionários; posteriormente este número caiu para 

300, ampliando o escopo de empresas que deveria divulgar (IBASE, 2005).  

  

No Brasil, na década de oitenta, a Fides chegou a elaborar um modelo. Porém, só a partir do 

início dos anos 90 é que algumas poucas empresas passaram a divulgar sistematicamente em 

balanços e relatórios sociais as ações realizadas em relação à comunidade, ao meio ambiente e 

ao seu próprio corpo de funcionários. O Balanço Social da Nitrofértil, empresa estatal situada 

na Bahia, em 1984, é considerado o primeiro do Brasil. No mesmo período, estava sendo 
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realizado o balanço social do Sistema Telebrás, publicado em meados da década de oitenta. O 

balanço social do Banespa, realizado em 1992, compõe a lista das empresas precursoras em 

balanços sociais no Brasil59. Nesse contexto, a Febraban pode também ser considerada 

pioneira na publicação do balanço social, já que o faz, para todo o setor bancário, desde 1993 

(FEBRABAN, 1994).  

 

A idéia do Balanço Social, porém, ganhou maior destaque e força a partir de 1997, quando o 

sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lançou uma campanha pela divulgação voluntária do 

balanço social – sugerindo um modelo a ser seguido (SOUZA, 1997a, 1997, b). Com o apoio 

e participação de lideranças empresariais, a campanha se destacou, tornando a prática mais 

disseminada.  

 

Segundo Cappellin e Giuliani (2002), em relação à Campanha pelo Balanço Social, o Ibase 

criou uma rede envolvendo líderes de opinião pública, incluindo movimentos sociais, ONGs e 

associações profissionais em torno da questão. Este programa, assim, revitalizou um número 

de iniciativas voluntárias feitas desde a década de 80 nas empresas brasileiras. Segundo os 

autores, o modelo do balanço social do Ibase combina dois objetivos: 1) coloca a questão da 

transparência da empresa como uma questão de opinião pública; 2) o modelo Ibase é 

ferramenta estratégica que busca mudar o comportamento da empresa. 

 

Em 1998, para estimular a participação de um maior número de organizações, o Ibase lançou 

o Selo Balanço Social Ibase/Betinho, conferido anualmente a todas as empresas que publicam 

o balanço social no modelo sugerido por eles, dentro da metodologia e dos critérios propostos. 

Expondo o selo, as empresas divulgam que estão inseridas no movimento pela divulgação do 

Balanço Social. 

 

Segundo o Ibase, o balanço social é um demonstrativo publicado anualmente pela empresa 

reunindo um conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e ações sociais dirigidas 

aos empregados, aos investidores, aos analistas de mercado, acionistas e à comunidade. É 

considerado também um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da 

responsabilidade social corporativa (TORRES, 1998).  

                                                 
59 Por razões múltiplas, como será visto no capítulo 7, a preparação e divulgação do Balanço Social foi 
descontinuada. Somente em 2002, já sob a nova administração Santander, é que a organização realizou 
novamente o Balanço Social. 
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O Ibase vem, a cada ano, adaptando e reavaliando seu modelo de balanço social (E37)60 – no 

Anexo B consta o modelo 2004. Embora o modelo esteja amplamente divulgado no meio 

empresarial, muitas empresas não o publicam na íntegra, omitindo ou alterando indicadores – 

o que será evidenciado no capítulo 7. Todavia, a maioria dos balanços sociais divulgados 

guarda semelhança com o modelo Ibase. Assim, juntamente com o Instituto Ethos, o Ibase 

pode ser considerado um líder no movimento pela RSE no Brasil.  

 

Segundo o Ibase, apesar do discurso, a RSE ainda não está de fato impregnada nas empresas, 

como parte de sua cultura. É o que sugerem os resultados de um levantamento feito pelo 

próprio Ibase, a partir dos balanços sociais que seguem seu modelo, apresentados por 231 

empresas entre 2000 e 2002 – que somam receitas anuais totais de 550 milhões de reais, cerca 

de 34% do PIB. A pesquisa mostrou que os indicadores não têm melhorado: o número de 

acidentes de trabalho vem crescendo, a porcentagem de negros e mulheres em cargos de 

chefia ainda é irrisório e a participação dos empregados na definição dos projetos corporativos 

nas áreas sociais e ambientais é baixa. Segundo Ciro Torres: 

 
O discurso é um e a prática é outra. Mas após sete anos de campanha a favor 
do balanço social, é inegável que existem avanços. Há mais transparência: a 
porcentagem das empresas dispostas a informar sobre o número de 
trabalhadores negros, por exemplo, dobrou em três anos (IBASE, 2004). 

 

Corroborando este argumento, segundo Oliveira (2004), o balanço social virou moda no 

Brasil. Todavia, deve-se atentar para o fato de que balanços sociais mal feitos podem afetar a 

credibilidade de empresas tanto quanto relatórios contábeis fraudulentos. Para o autor, o 

desafio que se coloca é que as empresas dêem um salto qualitativo, antes que os balanços 

sociais ou até o conceito de RSE se desgastem e caiam em descrédito (OLIVEIRA, 2004). 

 

4.4.6 Princípios do Equador 

 
Os chamados “Princípios do Equador” são um conjunto de regras baseadas em critérios 

desenvolvidos pela International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco 

Mundial, para concessão de crédito, tendo em vista critérios mínimos ambientais e de 

responsabilidade social. Em 2002, em Johannesburgo, a convite da IFC, várias das maiores 
                                                 
60 Em 2004, criou modelos de balanço social específicos para cooperativas, micro e pequenas empresas e 
também para organizações não-governamentais e organizações sociais. 
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corporações bancárias mundiais se reuniram e divulgaram o documento (evento crítico). Em 

junho de 2003, dez dos maiores bancos no financiamento internacional de projetos adotaram 

os princípios, entre eles, ABN Amro Bank, Citigroup Inc, Credit Suisse First Boston e 

WestLB. Juntos, estes dez bancos financiavam, em média, 30% do total de projetos em todo 

mundo.  

 

Entre os critérios dos “Princípios” estão os impactos ambientais do projeto sobre flora e 

fauna, a exigência de compensações em dinheiro para populações afetadas por um projeto, a 

proteção a comunidades indígenas e proibição de financiamento ao uso de trabalho infantil ou 

escravo. As regras devem ser aplicadas para todos os financiamentos de projetos acima de 

cinqüenta milhões de dólares. Em março de 2005, são cerca de 29 bancos signatários. Bancos 

brasileiros de capital nacional também aderiram aos Princípios em 2004: o Unibanco, em 

junho; o Itaú e Itaú BBA, em agosto; e o Bradesco, em setembro. Mais recentemente, em 

março de 2005, o Banco do Brasil, banco de capital público, também aderiu aos Princípios. 

Dos bancos estrangeiros, com representação no Brasil, aderiram também, o ING Group 

(junho/2003), o Dresdner Bank (agosto/2003) e o HSBC Group (setembro/2003).  

 

4.4.7 Índices de Sustentabilidade 

 
O Dow Jones Sustentability Index é um dos mais importantes índices existentes para o 

mercado de ações. O DJSI World, criado em 1999, tem sempre apresentado desempenho 

superior ao índice Dow Jones. Além disso, tornou-se uma referência importante para 

instituições administradoras de recursos estrangeiros, que se baseiam em sua performance 

para tomar decisões de investimentos e oferecem produtos diversificados aos seus clientes 

tendo como base as ações das empresas componentes do DJSI, comprometidas com o 

desenvolvimento social, ambiental e cultural (DJSI, 2005). 

 

O DJSI é composto por ações de empresas de reconhecida sustentabilidade corporativa, o que 

significa dizer que são empresas capazes de criar valor para os acionistas no longo prazo, por 

conseguirem aproveitar as oportunidades e gerenciar os riscos associados a fatores 

econômicos, ambientais e sociais (DJSI, 2005). Ou seja, leva em conta não apenas a 

performance financeira, mas principalmente a qualidade da gestão da empresa, que deve 
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integrar o valor econômico à transparência, à governança corporativa61 e à responsabilidade 

social e ambiental como forma de sustentabilidade no longo prazo. Em 2004/2005, o DJSI 

reúne 318 empresas de 24 países, que totalizam aproximadamente US$ 6,5 trilhões em valor 

de mercado, sendo apenas três empresas brasileiras. O índice é revisado anualmente com base 

em questionários enviados às empresas e informações públicas disponibilizadas em relatórios 

anuais e websites de relações com investidores. O levantamento abrangeu as 2.500 maiores 

empresas por valor de mercado do Dow Jones World Index, representando 60 ramos 

industriais. De cada ramo industrial, apenas as 10% melhores classificadas no ranking de 

sustentabilidade foram selecionadas para fazer parte do índice, com base na análise de mais de 

50 itens relativos à performance econômica, social e ambiental destas empresas. O processo 

de pesquisa e seleção é auditado pela PricewaterhouseCoopers (BANCO ITAÚ, 2005a; DJSI, 

2005).  

 

O Banco Itaú Holding Financeira S.A. e a Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. foram selecionados 

para compor o DJSI World, referente ao período 2004/2005, juntamente com outras 316 

empresas de todo o mundo. O Itaú figura no índice desde sua criação, portanto, por cinco anos 

consecutivos, e a Itaúsa foi escolhida pela segunda vez (BANCO ITAÚ, 2005a). 

 

Existem ainda outros índices deste tipo em todo o mundo, todos criados nos últimos anos. Por 

exemplo, na Europa, em 2001, na Bolsa de Londres, foi criado o índice de sustentabilidade 

FTSE4GOOD. 

 

4.5 Reflexões sobre o movimento pela RSE 

 
Segundo Gurovitz e Blecher (2005), o lucro está tão estigmatizado, “tão satanizado” na 

sociedade brasileira que os próprios empresários não o defendem, em público, com 

entusiasmo, comportando-se “como se tivessem vergonha, pudor ou sentimento de culpa pelo 

próprio sucesso. E o fazem por instinto de sobrevivência” (GUROVITZ e BLECHER, 2005, 

                                                 
61 Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança corporativa é o sistema pelo qual 
as sociedades são dirigidas e  monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre Acionistas/Cotistas, Conselho 
de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal. As  boas práticas de governança 
corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a 
sua perenidade (IBCG, 2005). A expressão é designada para abranger os assuntos relativos ao poder de controle 
e direção de uma empresa, bem como as diferentes formas e esferas de seu exercício e os diversos interesses que, 
de alguma forma, estão ligados à vida das sociedades comerciais (IBGC, 2005). 
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p.20). De acordo com resultados da pesquisa encomendada pela Revista Exame, os brasileiros 

entendem o lucro como um mal necessário, vendo no capitalismo um mal, responsável pela 

diferença de classes sociais. O papel social das empresas, de acordo com esses resultados, 

ganhou mais importância do que o econômico. Em nossa visão, o movimento pela RSE 

consubstancia-se como uma resposta a este quadro62.  

 

Outra revista de grande circulação, dessa vez internacional, The Economist, publicou, em 

janeiro de 2005, suplemento especial sobre RSE, cujas conclusões vão ao encontro da 

pesquisa do Ibase (2004) no que tange à distância entre o discurso e a prática da 

responsabilidade social. Porém, em sua visão, nem sempre o que se intitula como 

Responsabilidade Social pode assim ser chamado, pois não passaria de simplesmente uma boa 

gestão e que, em muitos casos, essas ações podem mesmo ser danosas à sociedade ou à 

própria empresa (ECONOMIST, 2005). 

 

Apesar de possuírem posições opostas em relação ao movimento pela RSE, estas pesquisas 

levam-nos à mesma reflexão: será que a RSE já é uma instituição – no sentido de ser 

permanente e fazer parte efetivamente do universo empresarial?  

 

Nesse capítulo analisamos o fenômeno da RSE. Verificamos que a produção acadêmica sobre 

o tema é eminentemente normativa, tratando a questão como algo positivo para a sociedade 

como um todo, sem considerar implicações sobre a dimensão pública/política destas ações 

para a sociedade. Verifica-se uma propagação de textos, livros e artigos sobre o assunto que, 

na maior parte das vezes, passam somente pela dimensão instrumental do movimento, 

repetindo e reafirmando a lógica da cité por projetos, sem se aperceber de sua função de 

construção e legitimação do novo espírito do capitalismo. 

 

Identificamos como líderes no processo de institucionalização da RSE no Brasil dois atores, o 

Ibase e o Instituto Ethos. O primeiro representa a crítica em si, uma organização da sociedade 

                                                 
62 Na opinião dos autores, essa subordinação sistemática do lucro a variáveis ambientais ou sociais acarreta 
alguns riscos. Um grande risco é a confusão de papéis entre Estado e empresa, acabando a sociedade por pagar 
em dobro, nos impostos e no custo adicional das empresas, que pode simplesmente reduzir o lucro, que seria sua 
real contribuição econômica (GUROVITZ e BLECHER, 2005), ou repassando este custo ao consumidor. Outro 
risco está na adoção de normas e padrões de responsabilidade social para avaliar o desempenho empresarial. 
Segundo os autores, já está sendo trabalhada uma nova ISO (batizada de ISO 26000) que visa estabelecer um 
padrão internacional para a gestão socialmente responsável. Por meio da adoção de um número exagerado de 
normas sociais ou ambientais, as empresas ganham mais burocracia e custos, para um resultado difícil de 
mensurar.  
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civil atenta para os movimentos sociais e empresariais. O segundo, uma associação de 

empresários que se apropria da crítica, no sentido de incorporar suas demandas e de “cooptá-

la” para dentro do movimento, delineando os rumos do movimento, por meio de sua definição 

e disseminação junto à sociedade como um todo, colocando a questão em destaque em 

diferentes fóruns. São, então, responsáveis pela transformação da RSE em um valor junto à 

sociedade, no sentido de a terem disseminado a ponto de transformá-la em uma questão de 

debate público. Ambos, Ibase e Ethos, são considerados uma referência para as organizações 

do Campo que queiram inserir-se no movimento ou já estejam dentro dele, principalmente, 

como se verá nos próximos capítulos. 

 

Por outro lado, identificamos provas institucionalizadas internacionalmente no movimento 

pela RSE, na sociedade como um todo, e que foram incorporadas, como se verá, ao campo 

objeto do estudo. As provas são guias, referências e direcionamentos que conduzem o 

movimento, imprimindo-lhe um modelo a ser adotado pelas empresas que desejam “ser” 

socialmente responsáveis. 
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5 PAPEL DE VILÃO, NÃO! O CAMPO DAS 

ORGANIZAÇÕES BANCÁRIAS E A JUSTIFICAÇÃO PARA 

INSERÇÃO NO MOVIMENTO PELA RSE 
 

Secularmente, a atividade bancária é mal vista pela sociedade: usura63 e especulação64, por 

exemplo, são palavras historicamente e pejorativamente associadas ao negócio bancário, 

conferindo-lhe um papel de vilão na sociedade (AGUIAR, 1960; E1; E2; E11; E12). Nesse 

sentido, ratificando esta afirmação, em entrevista com o presidente do ABN Amro Real no 

Brasil, denominada: “Papel de vilão, não!”, no subtítulo o autor descreve: “Fabio Barbosa 

muda o conceito secular dos bancos de ‘lucro a qualquer preço’, adotando para o Real atitudes 

que incluem transparência, diversidade e – pasme! – Responsabilidade Social” (BARBOSA, 

2004, p.28) –, o que evidencia, então, a visão da sociedade sobre os bancos, e mais, mostra a 

surpresa com o engajamento dos bancos no movimento pela RSE. Assim, a inserção do 

Campo no movimento poderia também ser entendida como uma expectativa de que essa 

imagem seja modificada. 

 

Este capítulo tem três objetivos. O primeiro é verificar, na literatura específica sobre a história 

das organizações bancárias, em que momento o Campo passou a se inserir no movimento pela 

RSE – ou evidenciar pontualmente alguns episódios ligados ou similares ao que hoje se 

denomina RSE. A descrição histórica que nos subsidiou na análise, apesar de importante para 

o trabalho, encontra-se no Apêndice C, por entendermos que vai além dos objetivos da tese. 

Ainda, trilhar este caminho histórico foi necessário para a compreensão e defesa da existência 

de um Campo das Organizações Bancárias, uma vez que pudemos constatar a história, os 

objetivos e os problemas compartilhados pelo conjunto das organizações – de acordo com o 

conceito da Teoria Institucional, discutido no item 3.2.3.  

 

                                                 
63 Delito cometido por quem empresta dinheiro, cobrando taxa excessiva de juros; agiotagem; juro excessivo, 
muito além da taxa usual ou legal (HOUAISS, 1980). 
64 Especular. (v.t.) observar, indagar, pesquisar: especular as causas. Meditar, raciocinar, fazer teoria pura; (v.i.) 
efetuar operações comerciais ou financeiras de que espera obter lucros com a oscilação dos preços; negociar, 
comerciar/ valer-se de certas coisas, predicados ou posição para auferir vantagens. Explorar, lograr: especular 
com a fraqueza do adversário. Especulador (fig.) Pessoa que procura tirar sempre proveito para si; interesseiro; 
calculista (HOUAISS, 1980). 
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O segundo objetivo do capítulo, complementar ao primeiro, é compreender a natureza da 

atividade bancária e destacar fatos em relação ao Campo ocorridos nos últimos dez anos – 

pano de fundo para a compreensão da justificação de sua inserção no movimento. A pesquisa 

realizada procurou evidenciar também, entre outros aspectos, o grau de estruturação do 

campo, enfatizando a importância dos fatores técnicos e dos institucionais, o contexto 

institucional de referência – uma vez que o Campo passou por um processo de injeção de 

capital estrangeiro –, e a importância do Campo para a economia e sociedade brasileira.  

 

Se a descrição histórica e a análise da configuração do campo – seus interesses, valores, forma 

de atuação, entre outras questões –, possibilitou-nos, por um lado, defini-lo como um campo 

organizacional, por outro, forneceu-nos o referencial necessário para identificar e 

compreender o discurso de justificação sobre a inserção do Campo no movimento pela RSE, 

terceiro e último objetivo do capítulo. Buscamos, nas análises efetuadas em relação às 

diversas organizações pesquisadas, captar nos discursos a justificação para o investimento que 

o Campo tem feito em termos de sua responsabilidade social. 

 

5.1 Investigando a RSE na História do Campo das Org anizações 

Bancárias 

 

A história do Campo das Organizações Bancárias brasileiras, descrita no Apêndice 3, permite-

nos afirmar que, ao longo dos seus quase 200 anos, as atividades bancárias estiveram 

associadas ao desenvolvimento econômico do Brasil. Todavia, nem sempre a atuação das 

organizações do Campo – muito também pela interferência governamental –, fez com que sua 

função, por exemplo, de ofertar crédito para a indústria, fosse totalmente atendida 

(CALDEIRA, 1995; RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967).  

 

Não encontramos na literatura analisada, até a década de 1970, nada que se referisse ou 

indicasse uma preocupação das organizações com sua RSE, como hoje se entende, ou algo 

similar, o que é consoante à análise apresentada no item 4.2.  

 

O primeiro relato e fato encontrado, mas que não podemos categorizar como uma 

preocupação das organizações ou do Campo, mas como uma responsabilidade do indivíduo, 

como visto no item 4.2, refere-se à figura de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá – 
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que além de banqueiro era empresário no período Imperial (1822-1889). O Barão buscava 

manter em suas atividades conceitos que poderiam ser chamados de democráticos ou 

modernos e que hoje certamente seriam denominados socialmente responsáveis. Como 

exemplo, Mauá evitava, ao máximo, a utilização do trabalho escravo, mesmo que este fosse 

legal à época. Além disso, dividia os resultados/lucros de suas empresas com seus 

funcionários. Mais importante do que isso, Mauá entendia como fundamental o papel dos 

bancos para o desenvolvimento da Nação, principalmente na oferta de crédito para a indústria, 

com juros baixos – razão pela qual era odiado por muitas pessoas e grupos que disso se 

beneficiavam, principalmente depois do fim do tráfico negreiro. Mauá fundou o segundo 

Banco do Brasil, que lhe foi retirado, paradoxalmente, dado seu sucesso. Mais tarde, fundou 

outro banco, e muitas vezes socorreu o governo, inclusive de outros países. Todavia, apesar 

de convicto e disposto a ajudar o Brasil com seu ideal liberal, o Barão de Mauá teve muitos 

percalços em sua trajetória, por ser uma exceção à regra no Brasil imperial (CALDEIRA, 

1995; ESTRELA ALFA EDITORA, 1972; RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). 

 

Somente em livro editado em 1972 (ESTRELA ALFA EDITORA, 1972), encontramos pela 

primeira vez menção expressa à responsabilidade social das organizações bancárias, em 

capítulo denominado o “Banco Atual” (CALICCHIO, 1972). O capítulo tratava das mudanças 

ocorridas no mercado que forçaram os bancos a transformar seu posicionamento, 

principalmente em relação ao cliente, que passou a ser valorizado. Desta forma, para 

Calicchio (1972), em análise sobre o Novo Banco, após a Lei da Reforma Bancária:  

 
notamos facilmente a nova amplitude de seus serviços e o aumento de sua 
responsabilidade para a economia nacional [...] Surge a partir de então o 
Novo Banco [...] Sentiram em curto espaço de tempo a necessidade 
imperiosa de adaptação às modificações que se processaram na vida da 
comunidade [...] Os Bancos, mais do que outros setores de nossa 
economia, se viram obrigados radicalmente a relegar ao esquecimento as 
características de sua imagem de austeridade, seriedade e segurança, sem 
contudo vilipendiar as suas essências [...] O radicalismo se processou em 
todos os âmbitos, desde o lay-out de suas Agências, às formas de 
atendimento. Desde o logotipo de suas marcas à modernidade de seu 
mobiliário. Nada fugiu à citada evolução. Até o tradicionalismo dos 
banqueiros em suas atitudes e portas fechadas, à imagem de um 
empresário, banqueiro por contingência, de portas abertas buscando o 
diálogo (CALICCHIO, 1972, p.139-141) (grifos nossos). 

 



 

 

134 

 

Assim, as transformações são resultados dos novos tempos e também efeito da Lei 4.595 

(BRASIL, 1964). O autor reforça a transformação pela qual passavam as organizações 

bancárias no Brasil e cita, de forma expressa, o termo responsabilidade social: 

 

Em uma estrutura estacionada no tempo, porém sempre cônscia de sua 
responsabilidade social como geradora de desenvolvimento, do bem estar 
econômico da comunidade, e fomentadora básica desta enorme sociedade de 
consumo, injetou-se-lhe o dinamismo, o receio da falibilidade, o acinte às 
tradições convencionais, e frente ao pavor do obsoletismo fatal, surgiu nos 
horizontes a obrigatoriedade da nova imagem [...] Ativo em sua 
responsabilidade maior, quer seja sua função social. Não mais o Templo 
Sagrado onde somente os poderosos se atreviam a entrar, mas uma 
instituição plenamente democrática. Existindo para atender aos que nela 
buscam recursos para iniciar empreendimentos, manter negociações, 
financiar o desenvolvimento, superar obstáculos, orientar a poupança, enfim, 
para assistir cada vez em maior dimensão o Cliente, fator preponderante à 
sua sobrevivência (CALICCHIO, 1972, p.141/5) (grifos nossos). 

 

Verifica-se, então, que este reposicionamento visa uma nova imagem dos bancos, diante de 

transformações que estavam ocorrendo no Brasil e no mundo. A década de 1970 pode ser 

entendida como o início de uma transformação das organizações bancárias em seu 

relacionamento com a sociedade, porém, não podemos dizer que, nesse período, já existisse 

algo similar ao atual conceito de RSE.  

 

Da década de 1970 até a de 1990, há reduzida literatura sobre as organizações bancárias, que 

não literatura técnica. Somente nos documentos das organizações, como o Balanço Social do 

Banespa, de 1992, por exemplo, encontramos referência ao papel ou função social do banco 

(BANESPA, 1993). Mais a frente verificaremos que o termo Responsabilidade Social aparece 

somente depois de alguns anos, vindo substituir o termo Compromisso Social. É, então, a 

partir de meados da década de 1990 que a RSE torna-se um fenômeno divulgado e 

disseminado no Campo das Organizações Bancárias, consoante à inserção das organizações 

brasileiras, de forma geral, no movimento. 

 

5.2 Identificando fatos relevantes relativos ao Cam po das 

Organizações Bancárias nos últimos dez anos 

 

Uma vez que o foco de análise da tese recai sobre os últimos dez anos, dado que é o período 

em que as organizações do Campo inserem-se no movimento de forma efetiva, buscamos 
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destacar fatos relevantes para compreensão da dinâmica do Campo neste período, verificando 

as possíveis relações com sua inserção no movimento pela RSE. A análise histórica, que 

consideramos necessária para o entendimento da configuração do Campo, encontra-se no 

Apêndice C. 

 

Existem muitos fatos importantes que afetam ou afetaram o Campo nos últimos dez anos, uma 

vez que sua atividade vincula-se à economia nacional. O primeiro deles, e talvez o mais 

importante, é o Plano Real. Segundo Garrido (2002), em 1994, foi lançado pelo Governo 

Federal o Plano Real, visando a estabilidade por meio: da âncora monetária, pela limitação de 

expansão da base monetária; pela âncora fiscal, baseada no equilíbrio orçamentário da União; 

e a âncora cambial, pela fixação de uma paridade controlada, tendo com limite superior a 

relação um por um do real com o dólar. Com o tempo, o real ficou sobrevalorizado, mas no 

começo a âncora cambial ajudou a controlar a inflação ao baratear as importações de bens de 

consumo. A entrada no plano foi gradual, tendo havido antes a indexação de preços e salários 

à Unidade Real de Valor (URV).  

 

Com  o Plano Real e a estabilização da economia os bancos tiveram que rever suas estratégias 

de atuação, pois a receita de floating65 que existia antes desapareceu. Havia a necessidade de 

fontes de receita alternativas, como as tarifas, por exemplo. Segundo Fajardo (apud 

RICARDO, 2005), a receita dos bancos com tarifas, que há dez anos representava algo em 

torno de 9% do faturamento total dos bancos, passou a 17,3% no ano de 2004. Assim, em 

nossa visão, por um lado, os bancos começaram a cobrar mais tarifas e, por outro, 

aproveitaram o aumento da propensão a consumir da população, a qual estava ávida por 

comprar, principalmente bens duráveis e semi-duráveis, como eletrodomésticos por exemplo, 

para expandirem suas carteiras de crédito.  

 

Contudo, a falta de tecnologia para esse tipo de transação e a expansão pouco cautelosa das 

carteiras de crédito, trouxe para os bancos um novo problema, a alta inadimplência. Em 1995, 

                                                 

65 Segundo Minas (2005), os bancos ganham dinheiro de três formas, com floating, com tarifas e com spread. 
Em sua visão, durante décadas no Brasil eles não precisaram se preocupar com nada a não ser floating. Assim, a 
automação bancária ajudou a aumentar a eficiência da receita vinda de floating. Ainda, com o alto nível de 
inflação, a captura de transações e liquidação de transações em tempo real faziam com que o floating crescesse 
muito. Segundo o autor, quando a economia estabilizou, não foi mais possível gerar receita por floating, então, o 
banco foi atrás de duas outras fontes, a tarifa e o spread (MINAS, 2005). 
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alguns bancos quebraram por não suportarem as perdas, outros viram seus resultados 

diminuídos por causa das perdas e da necessidade da criação de provisões para absorvê-las. 

(GREGIO, 2005).  

 

Diante do novo quadro de estabilidade de preços, então, de um universo com 265 bancos, com 

mais de 16 mil agências e 11 mil postos de atendimento adicionais, dezenas de bancos 

quebraram, gerando enormes custos financeiros e sociais (BACEN, 2005b). A partir de 1994, 

o número de bancos passa a diminuir em todos os anos. Em 1995, por meio da Medida 

Provisória nº 1.179 e a Resolução nº 2.208, ambas de 3.11.1995, criou-se o Programa de 

Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), com a 

finalidade de ordenar a fusão e incorporação de bancos a partir de regras ditadas pelo Bacen. 

Segundo Garrido (2002), o Proer previa um conjunto de incentivos fiscais e uma linha de 

crédito especial para instituições financeiras com dificuldades de adaptação à nova realidade. 

Segundo Bacen (BACEN, 2005b), sua chegada, logo após a crise do Econômico, o 22º banco 

sob intervenção/liquidação desde o Plano Real, foi uma forma do governo antecipar-se a 

outros problemas e facilitar o processo de ajuste do SFN (BACEN, 2005b). A seguir, por 

meio de outra medida provisória, MP 1182, de 17.11.1995, é outorgado ao Bacen o poder de 

deixar no sistema somente as instituições que tiverem saúde, liquidez e solidez.  

 

Segundo o Bacen (2005b), uma crise bancária pode ser comparada a um vendaval. Assim, 

credibilidade é o aspecto de maior relevância para a “indústria bancária”, pois uma corrida aos 

bancos pode ser resultante da perda de credibilidade de poucos, mas, certamente, em função 

do efeito dominó, pode provocar transtornos graves, inclusive nos setores produtivos da 

economia (BACEN, 2005b). Este é um argumento que, ao lado da busca de eficiência, 

evidencia como são importantes tanto o ambiente técnico como o institucional para o Campo 

das Organizações Bancárias. 

 

Assim, segundo Garrido (2002), 1996 foi o grande ano de ajuste dos bancos. Ajudados pelo 

Proer, nomes tradicionais do mercado como Econômico, Nacional e Bamerindus sofrem 

intervenções do Bacen, e depois são absorvidos por outros bancos, nacionais e estrangeiros. 

 

Segundo Quadros e Campelo Jr. (2002), passado o susto, a repercussão mais duradoura desse 

período turbulento talvez tenha sido a abertura do mercado aos bancos estrangeiros. Entre 

1994 e 2001, a participação dos bancos com controle estrangeiro no total de bancos 
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comerciais e múltiplos saltou de 8,2% para 33,7% (QUADROS e CAMPELO JR., 2002)66. 

Para os autores, o impacto sobre o sistema foi grande, pois, ao entrarem comprando grandes 

instituições, os bancos estrangeiros acabaram estimulando um impulso de expansão entre os 

maiores bancos privados nacionais, que passaram a dar maior relevo à importância estratégica 

do reposicionamento de mercado. Assim, supomos que este fato seja também um dos 

motivadores para a inserção dos bancos no movimento pela RSE, iniciada justamente neste 

período.  

 

Um segundo efeito do Plano Real, segundo Quadros e Campelo Jr. (2002), ocorreu sobre o 

nível de produtividade dos bancos, melhorando a eficiência em prejuízo do número de 

empregos, e ocasionando aumento das exigências de especialização e dedicação dos 

profissionais, como pode ser comprovado no Quadro 6, a seguir. 

Quadro 6. Empregados no setor bancário, por categorias 
CATEGORIAS/  

ANO 
 

 
Diretores 

Gerentes, 
chefes e 

supervisores 

Caixas, 
escrituários 

(1) 

Técnicos de 
nível 

universitário 

Outros 
funcionários 

(2) 

 
Total 

1993 (3) 2.259 178.379 415.859 46.082 31.921 674.500 

1994 2.937 167.436 400.604 47.608 24.333 642.918 

1995 (3) 1.957 140.655 352.016 44.086 19.976 558.691 

1996 2.045 124.108 322.016 34.182 14.758 497.109 

1997 1.863 115.026 300.949 34.296 11.196 463.330 

1998 1.873 107.959 272.403 42.307 11.305 435.847 

1999 1.838 116.188 239.931 47.273 9.573 414.803 

2000 1.754 113.703 229.390 46.572 9.435 400.854 

2001 2.523 103.982 226.096 63.820 6.426 402.847 

2002 (4) 3.794 89.800 207.022 84.258 3.593 388.467 

2003 (5) (5) (5) (5) (5) 389.074 

(1) e auxiliares, recepcionistas e secretárias e operadores. 
(2) inclui contínuos, vigias, pessoal de limpeza e manutenção. 
(3) com base no balanço social do ano seguinte, na comparação dos dois anos, já que as categorias 
sofreram alterações. Os dados de 1993 aparecem posteriormente, em balanços de outros anos,  
divididos em categorias diferentes da original. 
(4) no balanço social referente ao ano de 2002, as categorias se alteram, aparecendo 
“superintendentes”, que somamos a “Diretores”. 
(5) dados não disponíveis. 

 
Fonte: elaborado com base em Febraban (1994 a 2004b). 

                                                 
66 Segundo Bacen (18.05.2005), em virtude da aquisição de bancos nacionais privados e também públicos por 
grupos estrangeiros, o percentual de controle estrangeiro sobre os ativos do grupo de bancos passou de 9,62%, 
em dez/1988, para 33,11%, em dez/2000. 
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Do Quadro 6 depreende-se uma mudança no perfil do bancário, ratificando o argumento 

acima. As categorias de diretores e de técnicos de nível universitário aumentaram 

numericamente, ao passo que as outras funções diminuíram abruptamente, com as demissões 

e terceirização de serviços não essenciais.  

 

Segundo Troster (2005), a estabilização da moeda, o saneamento do sistema financeiro – de 

bancos com problemas de solvência –, a abertura aos bancos estrangeiros, a privatização de 

bancos estatais, o fluxo crescente de capitais internacionais, o impacto das crises externas e as 

exigências regulatórias são alguns dos fatores que influenciaram uma mudança sem paralelos 

na história bancária brasileira. Em números redondos, cerca de metade dos bancos existentes 

antes da estabilização ou mudaram de controle ou deixaram de existir (TROSTER, 2005).  

 

Nesse sentido, Assaf Neto (2001) destaca uma característica presente na estrutura do SFN, 

que são os conglomerados financeiros. Os conglomerados foram criados em função da 

política de concentração bancária desenvolvida nas últimas décadas por meio, principalmente, 

de fusões e aquisições. Esses conglomerados, segundo o autor, por meio das diversas 

instituições que estão sob seu controle, costumam atuar nos diversos segmentos financeiros do 

mercado, limitando bastante a atuação de instituições independentes (ASSAF NETO, 2001). 

Em 31.12.2004, por exemplo, os vinte maiores bancos – conglomerados financeiros e/ou 

instituições independentes –, totalizavam cerca de 77% do Ativo Total e cerca de 68% do 

Patrimônio Líquido do SFN, o que evidencia a concentração67. A Figura 10 retrata a 

concentração bancária ocorrida de 1994 a 2003. 

 

 

 

                                                 
67 Segundo Ricardo (2005), o setor bancário é tradicionalmente concentrado em todo o mundo, mas no caso 
brasileiro prevalece um ambiente pouco competitivo – o que acaba favorecendo o aumento excessivo dos 
spreads bancários – diferença entre captação e empréstimo, segundo estudo sobre a concentração bancária 
brasileira desenvolvido pelos economistas Fajardo e Fonseca, do Ibmec Business School do Rio, “Concentração 
bancária brasileira: uma análise microeconômica” (RICARDO, 2005). Segundo Ricardo (2005), o estudo 
comparou a crescente diferença entre a taxa Selic – usada nas captações de recursos feitas pelas instituições 
financeiras, e os juros cobrados no cheque especial. Em dezembro de 1998, por exemplo, os correntistas no 
vermelho no cheque especial pagavam juros anuais de 175,43%, 5,45 vezes mais que a taxa básica, que era de 
32,21%. Em setembro de 2004, a variação foi de 8,65 vezes – a taxa básica estava em 16,25% e os juros do 
cheque especial, 140,62% (RICARDO, 2005). 
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Figura 10. Concentração bancária entre 1994 e 2003 

Fonte: Bacen (2004).  

 

Por outro lado, apesar da diminuição no número de bancos, observa-se um aumento no 

número de contas correntes e de contas de poupança, como se verifica no Quadro 7. 

 

Os dados do Quadro 7 podem indicar maior acesso da população ao sistema financeiro, o que 

pode ser explicado pelas políticas nesse sentido, como a questão dos correspondentes 

bancários – o que será visto no capítulo 6 –, e também pelo investimento do Campo em 

tecnologia de informação, que teve papel essencial nas modificações nele ocorridas, além da 

estabilidade monetária. A propósito, o sistema bancário tem sido um forte investidor em 

tecnologia, conforme análise efetuada sobre os Balanços Sociais dos Bancos/Febraban no 

item 5.3.1, possibilitando esta readequação, principalmente com os novos meios de 

movimentação bancária, onde o cliente praticamente não precisa mais ir à agência bancária. 
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Quadro 7. Indicadores do setor bancário: número de bancos, de agências e postos, contas 
correntes e contas de poupança 

Número de contas (em milhões) 
INDICADOR/  

ANO 
Número 

de Bancos 

Agências e 
Postos de 

atendimento Contas Correntes 
Contas de 
Poupança 

1993 244 31000 44,0 47,0 

1994 246 31922 37,4 47,0 

1995 241 32319 40,0 53,0 

1996 234 25713 40,0 67,0 

1997 217 24671 42,4 52,1 

1998 203 24213 45,0 40,0 

1999 194 23423 49,9 44,8 

2000 193 23848 55,8 45,8 

2001 181 24159 63,2 51,2 

2002 173 
24157 

(*) 13950 66,7 58,0 

2003 161 
23988  

(*) 15874 71,5 62,4 

(*) número de correspondentes bancários. 

 
Fonte: Elaborado com base em Febraban (1994 a 2004b). 

 

As próximas duas figuras evidenciam a mudança no perfil das instituições bancárias no 

Brasil, que sinalizam um enxugamento do capital público nos bancos, como já apontado, em 

contraposição ao aumento de percentual dos bancos estrangeiros e privados nacionais – como 

decorrência dos processos de privatização que ocorreram principalmente no período de 1997 a 

2003 (TROSTER, 2005). 
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Figura 11. Patrimônio líquido do sistema bancário por origem de capital 

Fonte: Bacen (2004). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12. Ativo do sistema por origem do capital 

Fonte: Bacen (2004). 
 

Outro fator determinante das transformações sofridas nos últimos anos no SFN, segundo 

Quadros e Campelo Jr. (2002), foi a adaptação da legislação bancária, a partir de 1994, às 
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regras internacionais do Acordo de Basiléia I. Criado em 1988, o Acordo propôs uma série de 

exigências ao funcionamento das instituições financeiras, que buscavam dar credibilidade ao 

setor bancário e minimizar perdas dos clientes nos casos de falência (QUADROS e 

CAMPELO JR., 2002). Na visão dos autores, embora caminhem na direção correta, as 

medidas acabaram tornando ainda mais difícil a sobrevivência de bancos pequenos ou 

descapitalizados, constituindo-se em mais uma fonte de aumento da concentração no sistema. 

 

Por outro lado, segundo Quadros e Campelo JR. (2002), outra característica da intermediação 

financeira no Brasil é que ela se distribui de forma desigual no espaço geográfico: cerca de 

metade do PIB do setor tem origem no estado de São Paulo; 12 a 14% no Distrito Federal; 

cerca de 10% no Rio de Janeiro. Há vinte anos, entretanto, o Rio de Janeiro respondia por 

17,5% e São Paulo por 41,5% (QUADROS e CAMPELO JR., 2002). Evidencia-se, portanto, 

uma concentração também geográfica dos bancos. Não é por acaso que as entrevistas para a 

pesquisa, como visto no capítulo 3, concentraram-se na cidade de São Paulo. 

 

Outro fato importante para a economia nacional e, portanto, para o Campo das Organizações 

Bancárias, ocorreu em 1999. Após período de relativa estabilidade monetária vivenciada entre 

1994 e 1998, com as crises financeiras internacionais68, o real é desvalorizado frente ao dólar, 

seguindo-se um período turbulento, com duas trocas no comando do Bacen, segundo Ventura 

(1999). Assim, a ameaça da inflação reaparece69. Como resultado da desvalorização da taxa 

de câmbio, grandes bancos obtêm vultosos lucros, em prejuízo das reservas nacionais, 

desequilibrando as contas públicas. Além disso, o Bacen socorre dois bancos, o Marka e o 

FonteCindam, levantando questionamentos sociais sobre esta ação, culminando na Comissão 

Parlamentar de Inquérito – CPI do Sistema Financeiro, instalada em 14 de abril de 199970. Foi 

                                                 
68 No fim de outubro de 1998, como reflexo da crise financeira da Ásia, o Brasil sofreu o primeiro ataque 
especulativo contra o real. Para defender a moeda e conter a saída de dólares do país, o Bacen optou por uma 
política monetária apertada e no início de novembro elevou os juros a 45,84%. Este voltou a declinar, até os 
níveis anteriores, 19,23%. Porém, em agosto de 1998, a Rússia pede moratória de sua dívida externa, o que causa 
uma nova crise financeira internacional, que afetou o fluxo de capitais para os países emergentes. Novamente, o 
Bacen eleva os juros (34,29%). Três meses depois, o Brasil fecha um acordo com o FMI para receber uma ajudar 
internacional de US$42 bilhões (CAMPO e BAUTZER, 1999). 
69 Em janeiro de 1999, o governo decide desvalorizar a moeda (os juros estavam a 29,5% e o dólar mantinha-se a 
R$1,23). O Presidente do BACEN, Gustavo Franco, pede demissão do cargo por não concordar com a 
desvalorização. Depois de uma breve passagem de Francisco Lopes pela presidência do BC, quando o dólar 
chegou a atingir R$2,15, Armínio Fraga, ex-dirigente de um fundo de George Soros, em 04 de março, assume. 
Os juros chegam a 45% e o acordo com o FMI é revisto para receber uma nova parcela do pacote de ajuda. 
(CAMPO e BAUTZER, 1999). 
70 Dentre alguns dos objetivos da CPI dos Bancos estavam a averiguação do lucro das instituições financeiras 
com a desvalorização da moeda, com a suspeita de um possível vazamento de informações no Bacen, e também 
o envolvimento do ex-presidente do Bacen, Francisco Lopes, no caso do socorro prestado pela instituição ao dois 
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um período instável, principalmente sob o ponto de vista da credibilidade do SFN, que ficou 

prejudicada junto à opinião pública. 

  

Ainda, em relação às tecnologias de informação, um fato importante para o Campo foi o 

lançamento, em 2002, do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), introduzindo a 

Transferência Eletrônica Disponível (TED). Com ela passou a haver compensação de valores 

em tempo real, substituindo cada vez mais o papel pelo documento digital, o que é uma 

inovação importante do ponto de vista do Campo das Organizações Bancárias, uma vez que 

catalisa sua transformação do campo na área tecnológica. 

 

Um ponto muito criticado em relação ao SFN no Brasil refere-se à alta taxa de juros e os altos 

spreads cobrados pelos bancos. Existem diversas correntes e explicações econômicas para a 

alta taxa de juros que, contudo, fogem ao objetivo da tese. Deve-se apontar, entretanto, que a 

questão dos juros é tida pela sociedade como um entrave para o crescimento industrial, 

reforçando ou embasando o papel de vilão atribuído aos bancos71.  

 

Este é o cenário em que se situa o Campo das Organizações Bancárias, que serve de pano de 

fundo para entendimento do discurso de justificação para sua inserção no movimento pela 

RSE, discutida a seguir. 

 

5.3 Justificando a inserção do Campo das Organizaçõ es Bancárias 

no movimento pela RSE 

 

Este item propõe-se a analisar as justificações para a inserção das organizações do Campo no 

movimento pela RSE – elemento da dinâmica da institucionalização da prática social, 

conforme referencial teórico apresentado. Nos discursos analisados, sejam orais ou escritos, 

focamos o olhar sobre o quê os atores declaram buscar – quais os propósitos que 

                                                                                                                                                         
bancos mencionados. Na visão de Castro (1999), a CPI se insere num contexto mais geral de discussão sobre o 
papel das instituições monetárias para a consecução da ordem democrática e do desenvolvimento econômico. 
Em sua visão, o que a CPI aprecia é o ‘problema democrático’ aplicado à autoridade monetária e a desconfiança 
viria da falta de vigilância e da ausência de mecanismos adequados de prestação de contas. 
71 Em relação aos altos spreads, o Bacen aponta como suas causas: o alto risco de crédito; risco legal: garantias 
não executáveis e sistema judicial lento; competição; depósitos compulsórios; taxação nos bancos e transações 
financeiras. Spreads, segundo o Bacen, variam de acordo com o risco da operação e a qualidade das garantias 
(BACEN, 2004).  
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fundamentam sua inserção no movimento –, buscando verificar se estas justificações se dão 

em termos do bem comum, pressuposto do referencial teórico. No capítulo 6 buscaremos ver 

como por trás desta justificação estão os interesses das organizações do Campo, declarados ou 

velados. Os dados para esta análise foram buscados em diversas fontes – nas entrevistas 

realizadas, nos documentos internos das organizações e nos documentos de acesso público, 

como os balanços sociais, as revistas e as páginas das organizações na Internet.  

 

Assim, tendo em vista o objetivo final da tese que é compreender a dinâmica da 

institucionalização da responsabilidade social no Campo das Organizações Bancárias, este 

item busca verificar se existe um discurso de justificação homogêneo no campo sob análise e 

compreendê-lo com base no referencial teórico e também com base nas características do 

Campo, evidenciadas no item anterior.  

 

Nas entrevistas realizadas foi possível confirmar o conhecimento que as próprias organizações 

têm sobre seu papel, nem sempre tão bem visto na sociedade. Assim, sobre o papel dos 

bancos na sociedade, e ainda sobre seu papel de vilão aos olhos da população, esclarece o 

diretor do Bacen, Sergio Darcy: 

 
[...] o banqueiro tem uma função interessante [na sociedade], tem uma 
função social “pastosa”, o banqueiro transforma o dinheiro, ele faz a 
intermediação dos poupadores para as pessoas que necessitam de recursos. 
Então, quanto melhor a alocação de recursos, melhor para a sociedade. Se 
você faz uma alocação eficiente de recursos, para a sociedade isso é muito 
bom, porque reverte, isto cresce. Não é só você olhar o banqueiro do ponto 
de vista negativo. E as pessoas olham o banqueiro do ponto de vista 
negativo porque o banqueiro cobra, as pessoas atrasam, ele cobra juros, 
às vezes as taxas de juros são elevadas. Mas, [...] Se você conseguir esta 
alocação eficiente, para a sociedade, é a melhor coisa [...] Mas, o conceito 
do banqueiro não estar produzindo nada, [...] é o contrário, ele produz 
muito. Ao retirar o dinheiro que você não saberia alocar [...] o banqueiro 
pode pegar o dinheiro, levar para a indústria, aquela indústria crescer [...] 
tem inúmeras possibilidades (E1) (grifos nossos). 

 

Na opinião de Darcy, a RSE não é uma moda, e o que tem levado alguns banqueiros a serem 

socialmente responsáveis é o retorno que têm com isso, em termos de clientes e imagem: 

 
Esta questão da responsabilidade social ela está se formando no mundo, eu 
acho que não é moda, é algo que veio para ficar. Eu tenho estudado muito a 
matéria [...] perguntaram se eu iria normatizar a matéria, eu respondi, não, 
não vou normatizar não, eu tendo à indução [...] o banco, quando ele 
empresta mal em termos de meio ambiente, ele está aumentando o risco de 
não ter retorno na operação, então, em primeiro lugar, o banqueiro procura, 
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hoje, saber se a empresa não está enquadrada [...] porque de repente essa 
empresa se vê numa pressão da sociedade muito forte, e ela não consegue 
pagar o banco. É isso que leva um banqueiro a ser responsável 
socialmente (E1) (grifos nossos). 
 

Contudo, em nossa visão, mesmo que se insiram no movimento antevendo este potencial 

ganho, passam a se comprometer com a questão – ou seja, a inserção não é exclusivamente 

“interesseira”. Em sua visão, então, quando as organizações agem, estão sendo fiéis a seus 

propósitos. Entendemos que o “desinteresse”, tal qual apresentado no item 2.3, passa a ser um 

valor dentro do Campo, incorporarando o discurso das organizações do Terceiro Setor, 

principalmente em relação às parcerias de diferentes atores e ao papel que cada um deve 

desempenhar em prol de uma sociedade mais justa.  

 
Alguns tomam gosto e começam a fazer uma coisa mais sólida nesse 
trabalho. Eu vejo, no ABN, o Fabio Barbosa, fala muito isso. [...] e hoje está 
provado que aquelas empresas têm um maior retorno, até acionários, né, 
porque elas têm uma imagem boa, elas vendem melhor sua imagem. E hoje, 
as empresas procuram vender uma imagem social sólida, porque os clientes 
ficam sensibilizados e gostam daquelas empresas. É todo um quadro que está 
se fechando, de empresa que respeita a sociedade, os bancos emprestam para 
elas, os clientes compram (E1). 
 

Em sua visão, o movimento não começou pelos bancos, mas pela própria sociedade: “Teve a 

Rio-92, a conscientização partiu muito mais da sociedade, que vai levando isso para todas as 

demais organizações” (E1). Assim, as discussões foram “internalizadas” nos bancos. Em sua 

visão, os bancos não foram os precursores, mas “estão se adiantando nesse processo e tem 

tendência de ter mais sucesso ainda no futuro do que os outros” (E1). Na visão de Darcy, a 

indução é um mecanismo para alavancar o movimento:  

 
Se você começa a ver estudos provando que as empresas que tem maior 
rentabilidade, maior retorno para o acionista, todas elas respeitam mais, tal, 
os investidores vão procurá-las, e com isso você tem um retorno melhor. As 
outras empresas vão procurar seguir o mesmo caminho (E1). 

 

Na visão desse representante do Bacen, portanto, do subsistema normativo do Campo das 

Organizações Bancárias, há o entendimento de que o movimento pela RSE dá-se como busca 

de adequação às demandas sociais e de diferenciação no mercado. 

 

Para Troster (E20), economista-chefe da Febraban, a discussão sobre RSE não é uma coisa 

nova, mas agora está se tornando pública. 
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[...] que a discussão está se tornando mais pública agora é fato, mas até que 
ponto é uma coisa inovadora [...] antes de você nascer eu já me preocupava 
com isso [...] essa preocupação sempre, sempre existiu, não é uma coisa 
nova, talvez esteja um pouco mais estruturada, talvez com a chegada dos 
estrangeiros divulgaram um pouco mais, mas a Fundação Bradesco quantos 
anos tem? [...] quarenta anos, então falar que é uma coisa nova, eu não sei se 
é [...] será que não estamos todos mais sensíveis a isso, eu não sei se a 
sociedade [...] mais transparência desse tipo de coisa, balanço social [...] 
todos os setores da sociedade agora começaram a divulgar [...] agora 
todo mundo faz isso no Brasil, não só os bancos, todo mundo está fazendo, 
todo mundo está fazendo o melhor, mais consciente [...] está vindo a tona 
agora, está mais conhecido agora, está mais transparente agora (E20) (grifos 
nossos). 
 

Na visão de Troster, então, o movimento está se alastrando, ganhando espaço e organização 

diante da conscientização da sociedade. Um dos fatores, em sua visão, que explicam a 

inserção dos bancos nesse movimento é a entrada do capital estrangeiro, como evidenciado no 

discurso anterior. 

 

No entendimento do Presidente do Banco Safra, que tem mais de 50 anos de atuação no 

Campo das Organizações Bancárias, em relação à imagem dos bancos perante à sociedade, 

assevera: 

 
Os bancos do mundo todo oferecem uma mercadoria que tem plena liquidez. 
O dinheiro é uma mercadoria.  E por isso que nem sempre desfruta da 
simpatia dos menos favorecidos, isso é no mundo todo. Quem trabalha 
com dinheiro tem essa dificuldade de vender a imagem. Então quando a 
gente costuma contribuir para o cultural, para o social, pra estas finalidades, 
melhora a imagem da Instituição, mas não é com esse objetivo que todo 
mundo faz, o objetivo é que, como eu já disse a você, é que a 
conscientização está se fazendo presente (E12) (grifos nossos). 

 

Para ele, então, as contribuições à sociedade sempre existiram, mas hoje estão mais 

organizadas, havendo foco. Em sua visão, as empresas percebem a necessidade de colaborar e 

aderir a projetos universais, suprindo esta deficiência do Estado, mas estas ações não são uma 

obrigação das empresas: 

 
Eu fui presidente do Banco do Estado do Rio de Janeiro em 1965. Lá, eu 
criei uma das maiores pinacotecas do Rio de Janeiro [...] contribuindo para o 
social também. Então eu disse pra você que não havia organização, uma 
organização como hoje, mas vontade de ajudar sempre teve. O Walter 
Moreira Salles, por exemplo, que foi um grande banqueiro, ele criou 
inúmeras vertentes de culturas, tanto que até hoje tem os centros de cultura 
do Unibanco e tal e cinemas, teatros essas coisas.  No passado, cada um 
tinha um foco, veja [...] Então nós vamos dizer que isso começou não [nos 
últimos anos], começou a se organizar [...] cada um fazia uma coisa, agora 
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já existe um pouco mais de organização e aderência a esses projetos 
universais. [cita o Programa Fome Zero do Governo Federal]  [...] O outro 
aspecto de assistência filantrópica, aí eu acho que a sociedade empresarial 
supre uma deficiência do próprio governo. [...] somos chamados a contribuir 
para causas que legalmente são exclusividade do governo. [...] porque os 
impostos que ele arrecada [...] Então, a gente completa, então eu acho que 
essa é uma necessidade que a gente realisticamente reconhece, mas não é 
obrigação. A maior obrigação, se o país atendesse as necessidades de saúde, 
de educação, seria exatamente a gente evitar aprovações de operações 
danosas ao meio ambiente, à sociedade. E aí, numa escala ainda mais 
nobre, que seria o apoio à cultura, às artes, como os países desenvolvidos 
fazem em grande quantidade (E12). (grifos nossos). 

 

Para o representante do Banco do Brasil, existe, de fato, razões para o setor bancário ser 

criticado:  

Na minha visão, a sociedade tem razão de fazer críticas ao setor bancário.  
Mas a essência do negócio não é ruim em si mesmo. [...] se questiona o 
lucro dos bancos, [...] uma explicação dos banqueiros é que o risco no 
Brasil é muito grande, então está embutido esta taxa de juros etc. [...] A 
visão que nós temos hoje no banco, é que dá para você ganhar tanto ou 
mais dinheiro, [...] você aplicando, investindo mais [...] na inclusão de um 
número maior de pessoas, aplicando mais no microcrédito, ou no crédito 
para pequenos tomadores, investindo mais no desenvolvimento, no fomento 
do crescimento no país (E43) (grifos nossos). 

 

Por ser uma empresa pública, o entendimento da CEF sobre sua RSE é mais amplo do que em 

empresas privadas: 

[...] o conceito de responsabilidade social começa por aí, a empresa ser 
rentável, ter seus processos produtivos adequados, baratos, eficientes [...] 
não pode dar prejuízo, a sociedade nos paga, nossa responsabilidade é até 
maior do que uma empresa privada, toda sociedade nos paga, a nossa 
ineficiência quem vai pagar é a sociedade (E38). 
 

Assim, a justificativa para a inserção da CEF no movimento pela RSE dá-se buscando 

enfatizar o que a Caixa faz dentro de sua natureza, e o que deve fazer além disso: 

 
Não adianta nada você ter uma ilha de excelência num país miserável 
como o Brasil. Este é o fundamento da responsabilidade social. E a Caixa, 
como um banco que já tem esta característica, ela como sendo uma empresa 
pública, está muito ligada às políticas de governo. Só que você tem que 
separar muito bem. Nas políticas de governo, naquilo que a Caixa atua, na 
operação das políticas de governo, ela recebe por isso, então, [...] ela está 
exercendo um papel social? Está, mas é remunerada para fazer aquilo, então, 
claro que ela tem que fazer bem, ela está sendo paga para fazer, é o negócio 
dela, mas aí entra o conceito de responsabilidade social. Além de pagar, o 
que mais que ela pode fazer? (E38) (grifos nossos). 
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Da mesma forma que no BB, os entrevistados na CEF criticam sua própria atuação no 

negócio bancário:  

 
[...] então, o que aconteceu nos últimos anos, ele esqueceu essa questão 
fundamental do negócio bancário que é emprestar, você financiar o setor 
produtivo, nós temos é que recuperar isso [...] é exatamente isso, é promover 
o desenvolvimento, é emprestar para quem precisa, é captar a poupança 
popular, e isso a Caixa vem fazendo muito bem [...] o que a Caixa tem de 
diferencial no mercado, é isso, é sua imagem muito forte ligada à solidez e a 
poupança [...] (E38) (grifo nosso). 

 

Em fontes alternativas também é possível encontrar a justificação para a inserção dos bancos 

no movimento pela RSE, como se verifica, por exemplo, em revista de bordo de companhia 

aérea: 

[...] Fabio Barbosa tem se tornando a voz dos banqueiros (embora não seja 
propriamente um deles) que não querem mais o papel de vilões da 
sociedade. Ele está à frente de um projeto de mudança de conceitos que o 
coloca, no mínimo, como um expoente da antiga forma de negócio do banco, 
baseada na cobrança de taxas e mais taxas. O que não significa 
assistencialismo ou pouco interesse pelo lucro. Ao contrário, Fabio Barbosa 
acredita que chegará o dia em que os correntistas escolherão seu banco 
considerando as atitudes que cada um toma em relação, por exemplo, ao 
meio-ambiente, à transparência e à diversidade (BARBOSA, 2004, p.28) 
(grifos nossos). 

 

Perguntado se esse posicionamento é uma tentativa de mudar a imagem de vilões da 

sociedade que têm os bancos, o presidente do ABN Amro Real, responde: 

 
Primeiro acredito que a imagem dos bancos é um problema que vem da 
bíblia, que condenava a cobrança de juros. Então, ficou muito fácil para a 
sociedade condenar os bancos. Acho que é indevido o ônus que se coloca 
sobre o sistema financeiro. Quanto aos bancos estarem mudando, eu tenho 
total convicção (BARBOSA, 2004, p.29). 

 

Questionado se o movimento teria demorado muito para chegar ao sistema financeiro, 

argumenta que demorou na sociedade como um todo e que até hoje há setores que não falam 

sobre o assunto: 

Demorou na sociedade como um todo. Há dez anos, ninguém falava sobre 
isso. Há setores que até hoje não falam sobre isso. Acho que é um pouco o 
estigma que o banco carrega de não ser comprometido e que o bom 
banqueiro é aquele sem emoções. Acho que isso tem mudado muito [...] 
(BARBOSA, 2004, p.29) (grifos nossos). 
 

Outra fonte rica na análise das justificações, mostrando o que os bancos estão evidenciando na 

discussão, são as mensagens dos presidentes nos relatórios anuais, websites, balanços sociais 
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ou relatórios sociais das organizações. Apresentamos algumas, mas devemos ressaltar que 

praticamente todos os balanços sociais têm, em maior ou menor grau, esta mensagem de 

justificação. 

  

No Relatório Perfil de Responsabilidade Social Corporativa do Citibank, na mensagem do 

presidente, fica evidenciado o papel de transformador e viabilizador de negócios e sonhos a 

que a Organização se propõe, justificando, então, sua inserção no movimento:  

 
Uma das transformações mais importantes a que o mundo assistiu, nessa 
transição entre dois séculos, é a que se refere ao papel do empreendedor no 
desenvolvimento e na conservação do planeta e da espécie humana. A idéia 
da Responsabilidade social corporativa caminha no sentido de colocar à 
disposição do mundo uma parte de sua riqueza que estava, até agora, 
inacessível. [...] A essência de uma Organização como a nossa é ser um 
agente de transformação, fomentando e viabilizando negócios, sonhos e 
desenvolvimento, nunca se esquecendo de praticar a ética antes de tudo. 
É com essa visão que o Citigroup, como empresa cidadã, realiza seu 
potencial transformador e exerce sua responsabilidade nas comunidades em 
que atua [...] (CITIGROUP, 2003, p.5) (grifos nossos). 
 

Para o Unibanco, em seu Relatório Anual de 2003, no item que trata especificamente da 

Responsabilidade social, fica firmado seu posicionamento voltado ao desenvolvimento do 

País e comprometimento com a comunidade, ao longo de seus 80 anos de história:  

 
A identidade do Unibanco foi instituída sobre os valores éticos legados por 
seus fundadores e consolidou-se ao longo de sua existência, devido a uma 
postura empresarial voltada ao desenvolvimento do país e ao 
comprometimento com as comunidades em que o banco está presente. A 
atitude socialmente responsável se expressa na geração de grande número de 
empregos, na proteção e capacitação profissional de seus colaboradores, no 
incentivo ao voluntariado, na preservação da cultura brasileira, na defesa do 
meio ambiente e no envolvimento em projetos sociais (UNIBANCO, 2004, 
p.70). 
 

No BankBoston, em que pese ser um banco de origem norte-americana, onde as empresas têm 

forte cunho filantrópico, na mensagem do Presidente, na página de apresentação da Fundação 

BankBoston, em seu website, é enfatizado que: 

[...] O BankBoston acredita que a ação empresarial deve superar as 
fronteiras da filantropia . Nesse sentido, quer dar sua firme contribuição 
para que a sociedade brasileira siga com determinação o caminho do 
desenvolvimento humano sustentável. Em um país como o nosso, onde a 
dívida social ainda é imensa, é necessário somar esforços para consolidar um 
modelo de cidadania que propicie indiscriminadamente a todos os brasileiros 
o acesso às oportunidades [...] (BANKBOSTON, 2005a) (grifos nossos). 
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Já o Banco Rural entende que uma instituição financeira não pode contabilizar apenas seus 

resultados econômicos. Para eles, a cada dia os compromissos sociais das organizações se 

fazem mais essenciais para a vida dos cidadãos. Uma empresa faz parte de um contexto social 

e, por isso, precisa valorizar as pessoas e as iniciativas comunitárias (BANCO RURAL, 

2005). 

 

Para o Banco Rural, a responsabilidade social de um banco vai muito além da sua eficiência e 

competência na realização do seu negócio. Um banco tem que priorizar a geração de 

resultados sustentáveis e de qualidade que contribuam para potencializar o sistema produtivo 

do país, gerando empregos, contribuindo para uma equilibrada evolução econômica, social e 

ambiental em todas as comunidades em que atua. Assim,  

 
O Banco Rural entende que uma instituição financeira não pode contabilizar 
apenas os seus resultados econômicos. A cada dia, os compromissos sociais 
das organizações se fazem mais essenciais para a vida dos cidadãos. Uma 
empresa faz parte de um contexto social e, por isso, precisa valorizar as 
pessoas e as iniciativas comunitárias. [...] A estratégia de Responsabilidade 
Social do Instituto prevê ações para manter saudáveis três indicadores – os 
Econômicos (valor adicionado, produtividade e investimentos), os 
Ambientais (impactos dos processos, produtos e serviços no meio ambiente, 
saúde e segurança) e os Sociais (bem-estar dos empregados, direitos 
humanos, direitos dos empregados, promoção da diversidade e investimento 
na comunidade) (BANCO RURAL, 2005) (grifo nosso). 

 

Nas entrevistas realizadas também encontramos justificações para a inserção das organizações 

no movimento pela RSE.  

 

No Banco do Brasil, juntamente com a entrada do novo governo, questionou-se sua vocação 

como banco ligado ao desenvolvimento do País, passando a incluir explicitamente a RSE em 

sua estrutura de negócios:  

 
[...] a gente percebia que como banco, podia fazer algo mais. Além da 
fundação, que permanece com sua importância, o tipo de ação é diferente. 
Mas o que se viu foi uma oportunidade [...] uma coisa não está excluindo a 
outra [...] Já estamos numa posição consolidada, de banco grande [...] é uma 
coisa, digamos, conquistada. E aí houve esta oportunidade de retomar o 
papel que estava meio que diluído nessa atuação competitiva. [...] equilibrar 
esses papéis, essa função do mercado com a função social do banco (E44) 
(grifos nossos). 
 

No ABN, a entrevistada justifica a inserção dos bancos, de forma geral, no movimento pela 

RSE, como uma questão de convicção ou conveniência: 
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Eu vou te dar uma resposta que, acho, não vale só para os bancos, mas para 
qualquer empresa: alguns vão por convicção, porque acham que isso faz 
parte da responsabilidade de qualquer organização. Outros vão por 
conveniência, porque acham que é importante fazer isso por qualquer coisa 
relacionada, ou porque a sociedade está mudando, as pessoas começam a 
exigir [...] Há lideranças, empresários, executivos que estão olhando suas 
organizações e vendo o impacto que nós temos na sociedade, e outros vão 
por conveniência, fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali (E31) (grifos 
nossos). 

 

Além disso, o ABN propõe-se a ser um dos líderes do movimento pela RSE, argumentando 

que: 

O mercado e a sociedade brasileira estão evoluindo e exigem um novo papel 
dos bancos. Eles devem atuar como fomentadores de uma sociedade que 
seja economicamente eficiente, socialmente justa, politicamente democrática 
e ambientalmente sustentável. Nós desejamos essa mudança e nos propomos 
a ser um dos líderes desse processo no mercado e na sociedade. [...] 
Acreditamos que, assim, estaremos fazendo nossa parte para viabilizar os 
sonhos mais legítimos da nossa sociedade, contribuir para o bem-estar das 
pessoas e, conseqüentemente, garantir o cumprimento de nossa missão 
(ABN AMRO REAL, 2005) (grifos nossos).  

 

No Santander, ao tratar sobre o papel dos bancos na sociedade, de forma geral, a entrevistada 

justifica: 

[...] não chega nem a ser uma socialização, mas o começo de uma inclusão 
social. Eu acho que o que precisa no mercado financeiro, ele precisa 
aprimorar mais estes mecanismos de bancarização de pessoas que estão à 
margem na sociedade. Mas eu acho que é um caminho. Estamos dando os 
primeiros passos, no caso de microcrédito, no caso dos empréstimos em 
folha, principalmente, que facilita a tomada de crédito e facilita também um 
novo relacionamento da sociedade, da comunidade com os bancos. E obriga 
também os bancos a também pensarem em como ele vai tornar isso possível 
para a sociedade. Havia um tempo [...] eu não via essa preocupação dos 
bancos. Não só os bancos, de uma forma geral, as empresas (E4) (grifo 
nosso). 

 

Para o entrevistado no Credit Suisse First Boston, o movimento pela RSE faz parte da própria 

evolução da humanidade “Porque não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo em 

vários outros lugares [...]” (E36). Sobre o movimento no Campo das Organizações Bancárias 

brasileiras, entende que este iniciou-se a partir dos balanços sociais preparados pela Febraban, 

que tinham o objetivo de tirar dos bancos o papel de vilão da sociedade. Em sua opinião, foi a 

partir da iniciativa da Febraban que os bancos se organizaram em relação ao assunto, 

passando a fazer diferença para a sociedade. 
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a idéia era mais uma iniciativa da Febraban para mostrar que os bancos não 
eram só, vamos dizer, entre aspas, especuladores e ganhadores de 
dinheiro, mas que tinham um papel importante na sociedade e quiseram, 
enfim, mostrar isso daí. Eu acho que, quando você começa a mostrar, você 
começa a enxergar, então, você começa a ver que dá para melhorar. Então, 
acho que foi muito importante esta iniciativa porque alguns bancos 
realmente começaram, não todos obviamente, mas os que têm condições de 
organizar este tipo de atividade eles começaram a organizar. [...] até então, 
na minha opinião, poderia até haver iniciativas dos bancos, mas não eram 
feitas de uma forma organizada, tipo cada um fazia o que achava que era 
bom, ou o que interessava, sem dúvida bancos grandes, bancos maiores, 
faziam coisas de cunho social mesmo [...] Então, eu acho que a partir desta 
iniciativa da Febraban, que acho foi mais para tirar o papel de vilão dos 
bancos, para mostrar que os bancos não são só especuladores, eles passaram 
a enxergar, e passando a enxergar alguém deve até ter enxergado aí um bom 
filão de melhoria da imagem do banco, pois dependendo do que você faça 
nessa área, você pode até ter um retorno, e o que acaba sendo bom para a 
sociedade como um todo [...] (E36) (grifos nossos). 

 

Um entrevistado no Itaú, em sua justificação sobre o movimento pela RSE na sociedade, 

salienta também o movimento como uma evolução da humanidade e, por conseqüência, das 

organizações:  

[...] a humanidade está evoluindo, as organizações evoluem e hoje não se 
aceita mais, dentro de uma visão de sustentabilidade da sociedade, da 
economia e das empresas, que você fique restrito ao seu objeto enquanto 
empresa; é o básico, é aquilo você tem que fazer bem feito, pois você deve 
gerar valores para a sociedade, deve gerar valores para seus acionistas, para 
seus funcionários, deve ter uma relação com todos stakeholders, na essência 
do seu negócio. Mas você é sim um protagonista social, enquanto empresa 
estruturada, tem responsabilidades. Então, as empresas que entendem que 
têm essa responsabilidade, transformam isso numa coisa natural (E16) (grifo 
nosso). 

 

Observa-se neste trecho, muito fortemente arraigado no discurso, a teoria dos stakeholders, 

em que todas as partes interessadas são objeto da RSE – amplamente utilizada nas discussões 

teóricas sobre RSE, como visto no capítulo 4. Não é negado o valor estratégico que a RSE 

tem para a empresa: 

uma empresa que é socialmente responsável, acaba se distinguindo de outras 
que eventualmente podem até ser tão boas, do ponto de vista empresarial. 
[...] eu não vejo, aqui está a empresa e aqui está a responsabilidade social, e 
isto agrega isto. Vejo como uma coisa só. Eu acredito muito, e é minha 
função aqui lidar muito com a construção da imagem, com a comunicação da 
imagem da organização, para daí gerar o reconhecimento, assegurar esta 
inteireza, não são pedaços que se juntam, e as pessoas percebem, ah, aquela 
tem lá este pedaço, então é mais completa, não. Você tem que ter essa 
manifestação em tudo (E16). 
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Em relação especificamente à inserção dos bancos no movimento, o entrevistado no Itaú 

responde: 

eu acho que algumas [organizações bancárias] já estão plenamente 
envolvidas com isso, têm uma grande consciência disso, mesmo nos grandes 
bancos. Outros ainda estão numa etapa, eu diria assim, existem empresas em 
três estágios, alguns estão já no estágio da responsabilidade assumida, 
internalizada; outros estão no estágio de fazer programas porque isso 
lhes é exigido; e outros estão acordando ainda. Mas eu vejo daqui a cinco 
anos dificilmente você vai encontrar uma organização importante que 
não tenha isso dentro dela. [...] Os bancos menores vão se inserir talvez de 
uma forma diferente, mais personalizada, vai depender do dono, do 
principal executivo. Eu acho que estes movimentos que envolvem toda a 
organização, esse compartilhamento, acaba acontecendo nas empresas mais 
estruturadas, que estão mais à frente (E16) (grifos nossos). 

 

Outra rica fonte de dados para a análise sobre a justificação para inserção do Campo no 

movimento são os Balanços Sociais dos Bancos, preparados pela Febraban, a seguir 

analisados. 

 

5.3.1 Analisando o discurso de justificação nos Balanços Sociais dos Bancos/Febraban 

 
A análise dos Balanços Sociais dos Bancos/Febraban permite verificar a metamorfose nos 

discursos ao longo dos onze anos de sua publicação, revelando um aspecto da dinâmica de 

institucionalização da prática social que é a permanente adaptação aos valores e agendas 

sociais. Entendemos este balanço social como um arranjo estrutural multiplicador da prática 

social, na medida em que tem servido de referência para outras organizações – do Campo e 

fora dele –, inserirem-se e guiarem-se no movimento. A análise revela quais as justificações 

que alicerçam o balanço social e a prática da RSE a cada ano e as modificações que vão 

acontecendo na forma e no destaque das questões. Acreditamos que essa análise reflete a 

evolução do conceito da RSE na sociedade, de forma geral, e no Campo, de forma específica.  

 
Nesse sentido, no primeiro Balanço social dos Bancos/Febraban, referente ao ano de 1993, na  

apresentação feita pelo então Presidente Alcides Lopes Tápias, fica claro o propósito do 

relatório “[...] acreditamos que é tempo de mostrar o outro lado de nossa atividade: a 

preocupação com as questões sociais e os benefícios gerados pelos bancos a toda a sociedade 

[...]” (FEBRABAN, 1994, p.1). Ao final do relatório, este compromisso social é reforçado, 

justificando que isto é possibilitado pelo bom desempenho do sistema bancário: 

 
Compromisso Social: o desempenho rentável da atividade bancária permite 
aos bancos reafirmar o seu compromisso social, junto às comunidades em 
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que atuam, de contribuir para o desenvolvimento econômico e para a 
melhoria da qualidade de vida de todos aqueles que, direta ou indiretamente, 
participam dos destinos do Sistema Bancário (FEBRABAN, 1994, p.17).  

 
Ressalta-se que, até este momento, não foi utilizado o termo Responsabilidade Social, mas 

sim Compromisso Social.  

 

A análise dos itens e subitens do Balanço Social de 1993 revela os aspectos que à época foram 

considerados importantes para se divulgar em um relatório desta natureza, conforme 

evidenciado no Quadro 8: 

Quadro 8. Balanço Social dos Bancos/Febraban 1993  

Itens e subitens do Balanço social dos Bancos/Febraban 1993 
A função social dos bancos 

Bancos como agentes financiadores das atividades produtivas, como contribuintes muito 
importantes, e como agentes arrecadadores para o governo e empresas públicas;  

A força de trabalho 
Perfil da força de trabalho - por faixa de idade, sexo (total), tempo de serviço e 
escolaridade; remuneração da força de trabalho; valorização do homem – orçamento social, 
alimentação, assistência a saúde, treinamento e desenvolvimento, transporte, previdência 
complementar, segurança no trabalho, atividades complementares e atividades de lazer;  

A atuação voltada para a comunidade 
Rede de agências e postos de serviços, exemplos de ações sociais dos bancos, em diversas 
áreas; atividades culturais; atividades esportivas; 

Bancos parceiros da sociedade 
Neste item é apresentado uma consolidação de informações denominada “balanço social”, 
que contém: número de Bancos, de agências, de contas, de funcionários, valores de 
impostos, de salários, de benefícios, de gastos com atividades comunitárias, patrimônio 
líquido, lucro líquido e dividendos aos acionistas. 

Fonte: elaborado com base em Febraban (1994). 
 
Verifica-se no Quadro 8 que não são abordados aspectos relacionados diretamente ao negócio 

bancário. Mesmo no item “A função social dos bancos”, os aspectos abordados tratam 

basicamente de funções específicas dos bancos, em relação ao governo. 

 

O Balanço Social de 1994 tem também declarada em sua introdução, no texto do então 

Presidente Maurício Schulman, seu propósito: 

 
[...] o trabalho evidencia aspectos pouco divulgados da atividade dos bancos, 
pertinentes à sua preocupação com as questões sociais e aos benefícios 
gerados para toda a sociedade, assim como a distribuição do valor 
adicionado pelo setor (FEBRABAN, 1995, p.1). 
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O termo Responsabilidade Social aparece, pela primeira vez, na descrição da função social 

dos bancos: 

[...] com uma política orientada para a obtenção de resultados através da sua 
atividade primária e da intensiva prestação de serviços, e comprometido com 
sua responsabilidade social, o sistema bancário desempenha sua missão de 
agente promotor do desenvolvimento econômico (FEBRABAN, 1995, p.3) 
(grifo nosso). 

 
Mais à frente, o termo Responsabilidade Social aparecerá novamente, agora relacionado ao 

item sobre a Atuação Comunitária dos bancos, que descreve as ações sociais, culturais e 

esportivas: “Atentos à sua responsabilidade social, os bancos são parceiros no 

desenvolvimento de atividades em benefício das comunidades” (FEBRABAN, 1994, p.18). 

 
Uma novidade no Balanço Social de 1994 é o Demonstrativo de Valor Adicionado (DVA) do 

Setor Bancário, que mostra onde foram alocados os recursos gerados pelo sistema bancário – 

governo, funcionários, acionistas. A introdução deste item é justificada com a afirmação de 

que muitas empresas européias e americanas, e inclusive bancos brasileiros, já o fazem. É, 

portanto, resultado de um movimento mimético, que busca dar maior respaldo ao balanço 

social quando, por exemplo, refere-se a empresas de outros países, legitimando-o perante a 

sociedade.  

 
Uma peculiaridade do Balanço Social/Febraban 1994 é a ênfase aos esforços dos bancos na 

adequação de suas estruturas à nova realidade causada pelo Plano Real, o que poderia servir 

de justificativa para o processo de demissões e de terceirização nestas organizações. São 

realçados também os gastos, principalmente com ações de orientação ao público, decorrentes 

também do Plano. São ressaltados também os investimentos em tecnologia, que passam a ser 

mais expressivos, condizentes com as novas estratégias dos bancos. Fechando o relatório, há 

frase reafirmando o Compromisso Social dos Bancos, apoiado no instrumento apresentado, o 

DVA:  

Distribuindo de maneira justa e responsável o valor adicionado em sua 
atividade, reafirmam os bancos seu compromisso social de contribuir para o 
desenvolvimento econômico e para a melhoria da qualidade de vida das 
comunidades em que atuam. (FEBRABAN, 1995, p.34). 

 
Verifica-se, então, que os termos Compromisso Social e Responsabilidade Social são 

utilizados quase como sinônimos, ambos vinculados ao desenvolvimento do País. 

 
No Balanço Social/Febraban de 1995, sem introdução ou apresentação, no item “Capital 

humano” é tratado dos empregos indiretos gerados além do quadro funcional, sem mencionar 
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números, buscando sinalizar que, embora tenham havido demissões, as pessoas eram 

aproveitadas de outras maneiras. Justificando as demissões, afirma que “os bancos têm 

promovido uma contínua adequação nos diversos níveis hierárquicos de suas estruturas, 

ajustando-as a um cenário de inflação sob controle” (FEBRABAN, 1996, p.6). Assim, a 

estabilidade econômica é apresentada como a causa da transformação do perfil do bancário.  

 

Neste Balanço, por exemplo, pouca ênfase foi dada às ações comunitárias, bem como a outros 

itens, tendo sido um relatório enxuto e sucinto. Uma explicação pode ser buscada no 

momento pelo qual a economia e as organizações bancárias estavam passando, em função do 

Plano Real, mas não podemos afirmar isso.  

 

No Balanço Social dos Bancos/Febraban de 1996, também sem introdução ou apresentação, 

fica evidenciado o ajuste na estrutura, com destaque para a redução no número de chefias e 

para a terceirização das atividades não essencialmente bancárias. Esta ênfase em torno da 

questão funcional se dá em decorrência, como já mencionado, das demissões que estavam 

acontecendo no setor, buscando enfatizar o treinamento e os benefícios auferidos pelos 

funcionários que mantiveram-se nos bancos.  

 
No item “A Responsabilidade Social dos Bancos” são tratadas das ações sociais, culturais e 

esportivas dos bancos. Evidencia-se, então, que o termo Responsabilidade Social é utilizado 

para designar especificamente os projetos das organizações voltados às comunidades, não 

sendo utilizado de forma mais ampla.  

 
Em relação ao Balanço Social de 1997, o relatório volta a ter uma apresentação do Presidente 

da Febraban, que afirma que as “grandes mudanças ocorridas no sistema bancário em 

conseqüência da estabilidade da moeda e da abertura econômica provocaram alterações 

substanciais no setor” (FEBRABAN, 1998, p.1). É ressaltado, então, que o contingente de 

empregados diminuiu em função das reformulações administrativas, da terceirização das 

atividades-meio, da automação e da busca de produtividade, o que acarretou a mudança do 

perfil do bancário – que passa a ter maior nível de escolaridade e melhor remuneração. 

Afirma também, por outro lado, que se ampliaram de forma expressiva os investimentos em 

projetos sociais e que merece destaque a construção de teatros e de centros culturais. Assim, 

finalizando sua apresentação, o então Presidente Roberto Egydio Setúbal afirma: 
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Assumindo postura mais participativa, os bancos se credenciam como 
parceiros daqueles que querem um futuro melhor e mais justo para todos os 
brasileiros, investindo recursos próprios no bem-estar da comunidade 
(FEBRABAN, 1998, p.1).  

 
Nesta mensagem fica aparente que o investimento em projetos sociais busca melhorar a 

imagem das organizações bancárias, em decorrência da onda de demissões que se verificava 

naquele momento, funcionando, então, como uma ação que justifica e compensa a atuação 

dos bancos. Todavia, contraditoriamente, coincidentemente ou não, a partir deste relatório, no 

item final, de resumo das informações, não consta mais o valor gasto em atividades 

comunitárias, como até esse ano acontecia. 

 
No item “Bancos, parceiros atuantes da comunidade”, novamente é utilizado o termo 

Responsabilidade Social para designar os investimentos em projetos comunitários: “O 

Sistema Financeiro [...] uma forma de retornar à sociedade parte dos resultados obtidos com 

sua atuação empresarial [...] O que reflete a atenção que o sistema financeiro vem dando à sua 

responsabilidade social” (FEBRABAN, 1998, p.8) (grifo nosso). Em sub-item sobre o 

comprometimento com as questões comunitárias afirma-se que: “estas atividades estão 

fundamentadas no conceito de cidadania empresarial: o comprometimento da iniciativa 

privada com as questões comunitárias” (FEBRABAN, 1998, p.8). Começam então a aparecer 

repetidamente os termos responsabilidade social e cidadania empresarial, que são utilizados 

também quase como sinônimos, sempre voltados à relação com a comunidade. 

 

Na abertura do Balanço Social de 1998 a Febraban inicia dizendo a que veio o Balanço 

Social: “um instrumento de gestão e de informação pelo qual a empresa demonstra o 

cumprimento de sua função social” (FEBRABAN, 1999, p.1). Afirma, ainda, o Presidente da 

Febraban que, 

Tem-se notado, de alguns anos para cá, uma crescente consciência de que a 
empresa pode e deve assumir, dentro da sociedade, um papel mais amplo, 
transcendente ao de sua vocação básica de geração de riquezas. O papel da 
iniciativa privada na construção do Brasil do próximo milênio é um novo e 
grande desafio para a comunidade empresarial. Trata-se de uma inovadora 
relação com a sociedade e com o mundo dos negócios, que possibilita o 
enfrentamento das adversidades sociais. Consiste no investimento de 
recursos tecnológicos, financeiros e humanos na formação da chamada 
cidadania empresarial [...] A empresa privada é co-responsável, com a 
administração pública, pelos problemas que atingem a comunidade. 
Empresas-cidadãs e socialmente responsáveis, os bancos vêm 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a construção de 
uma sociedade mais justa (FEBRABAN, 1999, p.1) (grifos nossos).  
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O Balanço Social de 1998 traz, então, a novidade de se teorizar sobre o assunto, sobre a 

função do balanço social e sobre o papel da empresa na sociedade, reforçando e divulgando o 

discurso de parcerias e de co-responsabilização. Deve-se lembrar que em 1997 foi lançada a 

Campanha pelo Balanço Social do Ibase, momento este considerado crítico para o movimento 

pela RSE, pois serviu de alavancador da discussão e trouxe ao conhecimento popular este 

instrumento que busca retratar a atuação social da empresa.  

 

Na mesma linha de justificação da RSE, constante na apresentação do Balanço Social de 

1998, no item que trata das relações comunitárias, há um texto de duas páginas sobre o papel 

do Terceiro Setor e das parcerias com empresas, o que denota a interação que se objetiva 

conseguir com a sociedade civil, por meio do Terceiro Setor. É, portanto, uma forma de 

justificar a escolha do tipo de atuação e de valorizar e disseminar este caminho. Logo após o 

texto, apresenta as ações sociais, culturais e esportivas realizadas pelos bancos, como nos 

anos anteriores. 

 
Diferentemente dos Balanços Sociais dos outros anos, a partir de 1998 não é apresentado o 

balanço social/informações gerais, embora a maioria dos dados possa ser buscada 

internamente no Balanço Social de 1998. Aparecem também muitas vezes os termos 

responsabilidade social e empresa cidadã. 

 
No Balanço social dos Bancos/Febraban de 1999, percebe-se maior qualidade do 

encarte/apresentação do balanço, o que implica um maior investimento em sua preparação – o 

que pode ser entendido inclusive como reflexo da Campanha pelo Balanço Social. Consoante 

a isto, inicia com um índice na primeira página, dando um caráter mais organizado à 

publicação. Logo a seguir, antes da mensagem do presidente, são apresentados quatro textos 

que dizem o que é a responsabilidade social. Seus autores são empresários e acadêmicos 

renomados72. 

 
Claramente, sendo pessoas públicas, de diferentes meios, estes depoimentos sobre a 

responsabilidade social das empresas têm o papel de dar credibilidade ao documento e 

legitimar, ao mesmo tempo, o movimento que lhe dá origem – desta vez assumindo o termo 
                                                 
72 Olavo Egydio Setúbal. Diretor presidente da Itaúsa. Prefeito de São Paulo 1975-79. Ministro das Relações 
Exteriores; José Mindlin, Fundador da Metal Leve. Patrono da cultura. Secretário da Cultura, Ciência e 
Tecnologia do Estado de São Paulo 1975-76; Antonio Carlos Ronca Caruso. Reitor da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, e Evelyn Iochepe. Presidente Fundadora do GIFE. Diretora Presidente da Fundação 
Iochpe. 
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Responsabilidade Social para designar o processo, como se verifica em um dos textos, abaixo 

citado para exemplificação: 

 
Responsabilidade social sempre foi um compromisso das empresas 
saudáveis, apesar da novidade do rótulo. Empresas modernas e 
competitivas exercem essa função de maneira focada e estratégica, para 
efetivamente fazerem diferença em seu ambiente. E têm colhido dividendos 
na comunidade que as percebe como parceiras e entre funcionários que se 
sentem valorizados por pertencerem a organizações que partilham de seus 
anseios mais particulares e, portanto, universais - Evelyn Berg Iochepe 
(FEBRABAN, 2000, p.2) (grifo nosso). 

 
O argumento utilizado relaciona a RSE com a modernidade da empresa, ressaltando os 

benefícios dessa atuação estratégica no social. A seguir, na apresentação do Presidente, 

reforça-se a utilização do termo responsabilidade social, a atuação da empresa-cidadã e o 

papel do Balanço Social: 

 
[...] Atentos à sua responsabilidade social, os bancos, paralelamente à 
remuneração direta da força de trabalho e programas internos de benefícios, 
investem recursos próprios muito significativos em projetos sociais dirigidos 
a comunidades carentes e de apoio [...] O Balanço Social dos Bancos [...] 
evidencia essa ação dos bancos, seu comprometimento com o corpo de 
funcionários e os serviços que, com o emprego da tecnologia de ponta, 
prestam à sociedade (FEBRABAN, 2000, p.2).  

 
Assim, verifica-se que, apesar do novo discurso de justificação, mais amplo, e que busca 

maior legitimidade dentro do movimento que já está crescente na sociedade, os alvos da 

responsabilidade social continuam os mesmos, os funcionários e as comunidades. Ainda não 

se discursa sobre a transformação dos procedimentos de trabalho e da cultura da organização. 

São, portanto, ações que não alteram a forma de conduzir os negócios, mantendo-se os 

mesmos processos, produtos e negócios. 

 

Na mesma linha de justificação do Balanço Social de 1999, a introdução do Balanço Social de 

2000 traz uma frase do sociólogo Herbert de Souza: “Realizar o Balanço Social significa uma 

grande contribuição para a consolidação de uma sociedade verdadeiramente democrática” 

(FEBRABAN, 2001, p. 1), que serve de reforço na credibilidade da divulgação. O discurso do 

novo Presidente, Gabriel Jorge Ferreira, ratifica e estende o tom dos balanços anteriores: 

 
Além do lado ético e humano que a responsabilidade social envolve, as 
ações realizadas pelas empresas em benefício das comunidades onde atuam 
tornaram-se, nos anos mais recentes, uma questão de estratégia e de 
sobrevivência a longo prazo (FEBRABAN, 2001, p.1). 
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Neste sentido, no item sobre a atuação comunitária, as mudanças nos termos são muitas. As 

ações sociais passam a serem chamadas de investimento social e de serem ligadas ao conceito 

de desenvolvimento sustentável – o que já é um reflexo da adequação do movimento aos 

termos mais modernos utilizados em todo o mundo. Todavia, os casos apresentados são da 

mesma natureza dos anos anteriores73.  

 
O Balanço Social de 2001 ganhou título: Os bancos e a sociedade, o que evidencia seu 

propósito de ser elo entre o setor e a sociedade. A frase junto ao índice remete ao discurso que 

está se formando de solidariedade entre os povos, e onde a RSE estaria inserida: “Os 

problemas do mundo só serão resolvidos com solidariedade” (FEBRABAN, 2002, p.1). A 

apresentação do Presidente ganhou título também: A importância da ação social. É então, 

enfatizada sua importância, o volume de serviços prestados e investimentos realizados para 

melhorar o atendimento bancário, e a relevância das informações sobre os bancários.  

 
No tópico sobre as ações comunitárias, a novidade é um item específico para o 

“Voluntariado” e um para o “Meio Ambiente”. Este item revela, então, a adequação do 

Balanço Social à agenda social, e da RSE, portanto, lembrando, por exemplo, que 2001 foi 

proclamado o Ano Internacional do Voluntariado. No subitem sobre Meio Ambiente - 

cuidado essencial, são apresentados projetos já antigos de alguns bancos, mas ressaltando-se o 

fundamento das ações em meio ambiente como parte do desenvolvimento sustentável. Outra 

inovação foi a apresentação, ao final, de uma lista de ONG´s apoiadas pelos bancos.  

 
O Balanço Social de 2002 inova e ganha novo título: Os bancos, seus públicos e a sociedade. 

O balanço foi reestruturado, buscando tratar a performance das instituições em três linhas 

finais de resultados: a econômica, a social e a ambiental, de acordo com as orientações do 

GRI. Entendemos esta adequação aos GRI como o cumprimento de uma prova 

institucionalizada no movimento, trazendo maior legitimidade para o relatório. Assim, a partir 

desta publicação fica firmado o novo discurso da responsabilidade social, do qual passa a 

fazer parte também o negócio da empresa. É, portanto, um momento crítico para o movimento 

no campo, onde os discursos organizacionais passam a ser realinhados de modo a espelhar 

esta forma de atuação socialmente responsável. 

                                                 
73 Há de se ressaltar que muitos projetos e programas aparecem repetidas vezes ao longo dos anos, 
principalmente aqueles realizados pelos grandes bancos e por suas fundações, como é o caso da Fundação 
Bradesco, Fundação Banco do Brasil, Instituto Unibanco, Itaú Social, Fundação BankBoston e o Real ABN, por 
exemplo, talvez por serem os mais relevantes. 
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Na apresentação do Balanço Social de 2002, o Presidente enfatiza a necessidade de que as 

ações junto às comunidades estejam cada vez mais alinhadas a uma agenda nacional de 

desenvolvimento: 

[...] estamos dando um novo passo que irá, gradualmente, promover uma 
mudança de patamar em nosso reporte de resultados diante da sociedade e 
dos diferentes públicos dos bancos: a incorporação da perspectiva de 
sustentabilidade e responsabilidade empresarial [...] a Febraban [...] se 
dispõe a influenciar os bancos para que cada vez mais aprofundem seus 
compromissos com o País nos planos econômico, social e ambiental [...] 
espelha-se nas várias iniciativas que visam a sistematizar, organizar e 
formalizar o papel do segmento financeiro em conceitos e práticas de 
sustentabilidade e responsabilidade corporativa, como [...] Todos esses são 
sinais inequívocos da influência crescente da sociedade sobre a atividade 
empresarial e desdobramentos dos “Princípios do Equador”, que definem 
diretrizes do envolvimento do setor financeiro com questões ligadas ao 
desenvolvimento sustentável e à difusão do pensamento ligado a 
sustentabilidade de modo geral (FEBRABAN, 2004a, p.3) (grifos nossos). 

 

Evidencia-se, então, uma mudança na atitude da Associação, se comparada com o resultado 

da pesquisa efetuada por Cappellin et al. (2002), apresentada no item 4.3.1. Além disto, outro 

aspecto a ser destacado é a mudança radical que acontece neste balanço em relação aos termos 

utilizados para se referir ao movimento: sustentabilidade e responsabilidade corporativa 

parecem ocupar o lugar do termo compromisso social e, também, em menor medida, do termo 

Responsabilidade Social. 

 

O Balanço Social 2002 também é mais abrangente em outros aspectos. É apresentado o perfil 

da Federação, sua visão, missão, valores, além de sua estrutura e funcionamento, 

evidenciando que a própria Febraban passou por um processo interno de repensar seu papel, 

como será ressaltado no capítulo 6. É ressaltada a criação da Comissão específica para 

Responsabilidade Social, ao lado das demais 20 comissões técnicas. Por meio desta 

Comissão, então, com pessoas dedicadas exclusivamente ao tema da RSE, é impresso um 

novo formato e conteúdo ao Balanço Social.  

 
No novo item do Balanço Social de 2002, “Negócios, sustentabilidade e responsabilidade 

corporativa”, as organizações bancárias reafirmam conhecer o papel que desempenham na 

sociedade:  

O desempenho de suas funções coloca os bancos em uma posição de grande 
influência no cotidiano de empresas, governos, comunidades e, em última 
análise, na vida das pessoas. Por isso a atuação do segmento financeiro da 
economia se torna cada vez mais importante para o desenvolvimento 
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sustentável e para o incentivo à responsabilidade empresarial (FEBRABAN, 
2004a, p.16). 

 
No Balanço Social de 2003, o termo “Responsabilidade Social” continua perdendo espaço 

para “Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa”, como fica evidenciado na 

Mensagem da Diretoria, a seguir:  

 
[...] representa mais um passo [...] no esforço de incentivar a integração de 
princípios de sustentabilidade e responsabilidade empresarial às práticas 
negociais do setor bancário [...] no sentido de estimular o permanente 
engajamento das instituições financeiras em três linhas mestras de ação [...] 
(FEBRABAN, 2004b, p.3). 

 
No item “Negócios, sustentabilidade e responsabilidade corporativa”, é reforçado este 
argumento:  
 

[...] De todos, talvez seja o setor financeiro aquele que mais tem avançado no 
sentido de considerar a perspectiva da sustentabilidade e responsabilidade 
corporativa em suas práticas e nas práticas de seus diferentes públicos, de 
acionistas e clientes [...] mas, ainda há muito a fazer, uma vez que 
sustentabilidade e responsabilidade empresarial possuem uma natureza 
sistêmica. Os resultados [...] mostram um movimento de como o setor 
financeiro continua exercendo sua influência (FEBRABAN, 2004b, p.19). 

 
É destacado o papel que a RSE tem na gestão do negócio e o papel que o sistema financeiro 

desempenha em outros campos, uma vez que tem avançado nesta perspectiva da 

sustentabilidade. Ainda neste item, é destacado o fato de que as instituições financeiras 

estejam se envolvendo com os cuidados para concessão de crédito, passando pela adoção de 

critérios diferenciados na formação de carteiras para investimentos socialmente responsáveis. 

Citam como exemplo, a adesão aos Princípios do Equador, mais uma prova sendo cumprida 

pelos bancos brasileiros na institucionalização da RSE. 

 
Em relação aos produtos bancários, que agora passam a fazer parte também da discussão 

sobre a responsabilidade social dos bancos, dentro desta perspectiva mais ampla de 

sustentabilidade e responsabilidade corporativa, justificam, por exemplo, a prática de ações 

relacionadas ao Microcrédito: 

 
Trata-se de uma iniciativa reconhecida e recomendada por organismos 
internacionais, que pode facilmente vincular-se a uma agenda nacional de 
desenvolvimento e se constituir em um mecanismo para promover a inclusão 
social, gerar e distribuir renda (FEBRABAN, 2004b, p.19). 

 
Assim, o discurso que justifica a inclusão deste produto na agenda empresarial passa pela 

demanda dos organismos internacionais, como a ONU, e ao discurso de parcerias com o 
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poder público na luta contra a exclusão social, conforme verificamos no capítulo 4. O 

microcrédito, todavia, aparece relacionado no item sobre as Relações com a comunidade, e 

não relacionado ao negócio bancário.  

 
Na apresentação do item seguinte, “Relação com os diferentes públicos”, justificam essa 

preocupação, consoante ao discurso prevalecente no meio social atualmente, em relação ao 

Meio ambiente, Colaboradores, Fornecedores, Consumidores e clientes, Governo e 

Sociedade, Relações com a comunidade:  

 
[...] a consciência de que sustentabilidade e responsabilidade possuem uma 
dimensão sistêmica e, portanto, exigem a formação de redes de relações 
entre os diferentes sujeitos sociais – empresas, organizações da sociedade 
civil, cidadãos e governo – tem oferecido às empresas uma nova noção da 
complexidade da gestão de seus negócios e desenvolvido novos contextos de 
competitividade (FEBRABAN, 2004b, p.21). 

 
 

5.4 Reflexões sobre a justificação da inserção do C ampo no 

movimento pela RSE 

 
Em que pese o papel de vilão na sociedade atribuído aos bancos, não parece ter sido este um 

fator condicionante de sua inserção no movimento pela RSE. As transformações no Campo, 

devido às fusões e às novas tecnologias de informação, principalmente, parecem ter sido 

fatores importantes para a necessidade de justificação do Campo junto à sociedade.  

 

A justificação do Campo para inserção no movimento pela RSE baseia-se em princípios do 

bem comum, enfatizando o compromisso que as organizações devem ter para com a 

sociedade. Reflete, também, uma incorporação da idéia de co-responsabilização da empresa 

com o Estado e com outros atores, notadamente o Terceiro Setor. Esse discurso, então, vai 

ganhando espaço e profundidade nas ações e arranjos estruturais dos bancos, principalmente 

em ações sociais, aumentando o número e a abrangência dos projetos efetuados em parcerias. 

Por outro lado, o discurso reflete também, em alguma medida, um movimento de 

conscientização dos dirigentes em relação a questões de cidadania e justiça social, 

propugnado a partir da década de 80 no Brasil, como visto no capítulo 4. Uma reflexão 

derivada desta análise dá-se exatamente por essa “confusão” que passa a revelar-se entre as 

noções de bens públicos e bens privados, e de obrigação e direitos de cidadania. A sociedade 

perde a percepção do que é público e do que é privado (PAOLI, 2002), passando a justificar 
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seu posicionamento em termos de responsabilidades sociais, de “fazer o bem”, como uma 

ação humanitária e despolitizada, uma obrigação das organizações. 

 

Outra reflexão relaciona-se aos termos utilizados ao longo dos anos em relação à prática 

social. Os termos utilizados para designar o movimento na sociedade são flexíveis, vão sendo 

modificados ao longo dos anos, ou seja, eles não se estabilizam. Pelo contrário, para 

demonstrar que a prática está evoluindo juntamente com a sociedade, há uma tendência a irem 

se alterando as denominações. Assim, o que se institucionaliza são as ações e os arranjos 

estruturais decorrentes, como o balanço social, por exemplo – o que não implica dizer que 

fiquem estagnados ao longo dos anos. Mas os discursos podem mudar com mais facilidade, 

pois funcionam como um pano de fundo para o movimento, a parte flexível do processo de 

institucionalização. 

  
Em relação aos Balanços Sociais publicados pela Febraban, de um relatório relativamente 

simples em 1993, passa a um elevado nível de sofisticação, incorporando as dimensões 

econômica, ambiental e social de suas atividades, produtos e serviços, a partir de 2002. Na 

medida em que o tema vai ganhando amplitude e destaque no País, o Balanço Social dos 

Bancos/Febraban vai se refinando e sendo modificado de modo a espelhar os novos padrões 

exigidos pela sociedade, numa reorientação das ações com vistas a se adquirir maior 

legitimidade social. 

 
São percebidos três períodos distintos na publicação dos Balanços Sociais dos 

Bancos/Febraban. Até 1998, o Balanço era quase que exclusivamente voltado para as ações 

sociais dos bancos – era o compromisso social a tônica da publicação, voltado para ações 

sociais, culturais e esportivas que evidenciassem a cidadania empresarial dos bancos. De lá 

até 2001, período em que o próprio Balanço Social ganhou maior relevância junto à 

sociedade, na medida em que passou a ser mais conhecido e demandado, foi sendo 

modificada, pouco a pouco, sua ênfase – expressa na adoção do termo Responsabilidade 

Social. Mas é a partir de 2002, quando a própria Febraban passou por um processo de 

reorientação de valores – passo desejado e necessário, segundo Motta (1981), para se chegar a 

um conceito de responsabilidade social que vá ao encontro dos anseios sociais –, que o 

Balanço passa a refletir essa transformação, integrando a questão do negócio bancário à 

discussão da RSE. A partir de 2002, então, tendo à frente do balanço social um grupo 

específico para lidar com a questão na Febraban, a ele foram incorporadas novas dimensões, 



 

 

165 

 

acompanhando a crescente institucionalização da prática da responsabilidade social no Brasil 

e no mundo. Além disso, os Balanços Sociais dos Bancos/Febraban refletem transformações 

organizacionais e sociais ao introduzir itens e ao mudar a denominação de alguns deles. 

 
Por fim, a análise desses Balanços Sociais revela que a RSE no Campo das Organizações 

Bancárias está evoluindo para uma ação estruturada e integrada ao negócio, diferentemente do 

que se dava há uma década.  
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6 ATUANDO NA PRÁTICA SOCIAL: JUSTIFICAÇÕES E 

INTERESSES EM AÇÕES SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS 

 
este capítulo apresentamos uma categorização das ações denominadas socialmente 

responsáveis no Campo das Organizações Bancárias, enfatizando sua construção e as 

justificações e interesses envolvidos nesta categorização. O verbo atuar74, no título, foi 

escolhido por melhor expressar o sentido, que queremos evidenciar, de manipulação das ações 

dentro do movimento pela RSE. Assim, apresentamos um panorama do tratamento que as 

organizações do Campo têm dado à questão, verificando sob quais ações está calcada a 

institucionalização da RSE no campo em estudo.  

 

Cientes de que não é possível, nem necessário, cobrir-se todas as ações dos bancos em direção 

à sua RSE, o objetivo do capítulo não é “tirar um retrato” das ações de RSE no Campo, uma 

vez que o Balanço Social dos Bancos preparado pela Febraban já tem esta proposta. Foram 

eleitas algumas ações para a análise, buscando justificar esta escolha ao longo do texto, 

vinculando-as ao objetivo central da tese. As ações foram escolhidas por sua capacidade 

exemplificativa dos aspectos que queremos abordar, mesmo correndo o risco apontado por 

Boltanski e Chiapello (1999), discutido em 2.1.4.  

 

Aprofundamo-nos notadamente em ações/produtos relacionados ao negócio bancário, por 

considerarmos estas ações/produtos um reflexo da idéia de deslocamento do capitalismo que 

defendemos, que busca ao mesmo tempo dar uma resposta à crítica e criar parâmetros de 

justiça e legitimidade, transformando sua força em grandeza, dentro do movimento pela RSE. 

Assim, em relação às ações relacionadas ao negócio bancário, evidenciamos os discursos que 

alicerçam as ações, ou seja, os discursos que justificam sua inclusão na categoria “socialmente 

responsável”. Para tanto, buscamos evidenciar também os interesses, e os possíveis conflitos 

resultantes, envolvidos em torno das ações práticas.  

 

Destacamos atores-chave para o movimento no Campo e as provas associadas que contribuem 

para legitimar a ação prática – passo anterior e necessário à institucionalização da RSE, 

conforme referencial teórico utilizado. 

                                                 
74 Atuar –  exercer ação, agir, pôr em ação, exercer pressão, influir (FERNANDES  et al., 1993). 

N 
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Resumindo, o objetivo do capítulo é analisar ações práticas encontradas no movimento pela 

RSE no Campo das Organizações Bancárias, buscando revelar as justificações e os interesses 

para sua inclusão/categorização como socialmente responsável, como parte do processo de 

deslocamento do capitalismo. 

  

6.1 Identificando e conhecendo atores-chave para o movimento 

pela RSE no Campo 

 
A questão da RSE para o Campo das Organizações Bancárias, além de aspectos que tangem 

outros campos e outros tipos de organizações produtivas, apresenta peculiaridades 

relacionadas à natureza da atividade bancária, que é, basicamente, a intermediação financeira. 

Além disso, são construídas definições específicas para o conceito de RSE em cada 

organização do Campo, levando em consideração, entre outros aspectos, os interesses 

envolvidos e o grau de inserção no movimento. Todavia, pode-se, numa composição, 

encontrar um conceito de RSE que prevalece no Campo. 

 

Algumas características estão presentes na maior parte das organizações do Campo, a 

começar pelas características perfiladas pela Febraban e por alguns dos maiores bancos, que 

capitaneiam o movimento pela RSE, principalmente aqueles que fazem parte da Comissão de 

Responsabilidade Social da federação. Assim, além da Febraban, grandes bancos têm atuado 

no movimento pela RSE, contribuindo para a sedimentação do conceito no Campo e sua 

institucionalização. Cada banco pode apresentar um enfoque sutilmente diferenciado ao tratar 

do tema, o que geralmente acontece, mas, basicamente, seguem o conceito definido pelo 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, por nós categorizado como líder no 

movimento, para o qual RSE: 

 
É a forma de gestão que se define pela relação ética, transparente e solidária 
da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 
estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para 
gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a erradicação das 
desigualdades sociais 75. 

 

                                                 
75 Conforme palestra efetuada por Celina Borges Torrealba Capri, Conselheira do Instituto Ethos, no I Seminário 
Nacional sobre Responsabilidade Social Corporativa (SEMINÁRIO, 2004b). 
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Outras organizações menores, ou sem grande envolvimento no movimento, buscam se 

adequar às características do movimento no Campo, elegendo alguns aspectos para 

operacionalizá-los, visando sua inserção, ou seja, buscam estampar aquilo que está sendo 

utilizado por outras organizações como sinônimo de vanguarda e de inovação. Mas, 

normalmente, os aspetos da RSE eleitos pelas organizações que aderem mimeticamente ao 

movimento sem, então, reestruturar sua estratégia de negócios dentro do conceito 

desenvolvido no Campo, são aqueles concernentes às atividades de qualquer organização, 

como a ação social, que não tem impacto sobre a estrutura de trabalho e de negócios das 

organizações. 

 

Nesse sentido, em cada organização existe uma dinâmica própria de inserção e atuação no 

movimento. Contudo, foram identificados dois atores-chave na institucionalização da RSE no 

Campo das Organizações Bancárias, no sentido de terem se tornado uma referência. A 

Febraban, por ser a associação representativa maior das organizações do Campo, tem o 

poder/possibilidade de criar padrões e procedimentos a serem seguidos. O ABN Amro Real 

foi identificado/escolhido pela forma destacada com que trata a questão e, principalmente, por 

ter sido citado – para o “bem ou para o mal” – em quase todas as entrevistas realizadas para a 

pesquisa, o que demonstra que é um parâmetro para as outras organizações do Campo. 

Entendemos que o Itaú também poderia ser tido como um ator-chave no movimento, uma vez 

que sua forma de atuação/inserção também destaca-se entre os demais bancos. Entretanto, de 

acordo com resultados da pesquisa de campo, julgamos que, ao nível do Campo, o ABN é o 

banco tido como referência/modelo. 

 

Deve ser ressaltado que a inserção sistemática/formal das duas organizações no movimento, 

com a criação de uma área específica para tratar da questão, dá-se quase que conjuntamente. 

Nesse processo, uma figura-chave identificada é Fabio Barbosa, ao mesmo tempo presidente 

do ABN e diretor da Febraban. Verificamos que depois de criada uma Diretoria dedicada à 

RSE no ABN, em 2001, é criada uma Comissão para tratar do assunto na Febraban, em 2002. 

A partir daí, desenrola-se um movimento mimético nas outras organizações do Campo, como 

se verá no capítulo 7, consolidando a inserção do Campo no movimento pela RSE. 

 

Tendo isto em vista, a seguir examinamos a dinâmica dos dois atores-chave identificados em 

relação à RSE, buscando contemplar aspectos dos elementos identificados no modelo de 

análise, que evidenciam sua posição no Campo, em relação à RSE e à pesquisa. 
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6.1.1 Febraban 

 
Fundada em 1967, a Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) é a principal 

entidade representativa do setor bancário brasileiro e, operando em âmbito nacional, conta 

com 129 associados – de um universo de 161 instituições bancárias, em 2003 –, o que 

representa mais de 97,46% do total de ativos e 94,19% do patrimônio líquido do sistema 

(FEBRABAN, 2004b). A Febraban representa também oito associações estaduais de bancos, 

o que amplia ainda mais seu potencial disseminador da prática social nas organizações do 

Campo. 

 

A missão da Febraban é representar seus associados, objetivando a melhoria contínua da 

eficiência do sistema financeiro e das suas relações com a sociedade, contribuindo assim para 

o desenvolvimento econômico e social do País76. Assim como sua missão, os valores da 

Febraban – valorizar as pessoas; promover valores éticos, morais e legais; incentivar práticas 

de cidadania e responsabilidade social; defender o livre mercado e a livre concorrência; atuar 

com profissionalismo e transparência; valorizar a diversidade –, sinalizam uma cultura 

alinhada ao movimento pela RSE no Brasil. Este novo perfil da Febraban é recente, tendo sido 

definido no ano de 2002, como se verá adiante. 

 

A Febraban é pioneira na preparação de balanços sociais para todo um setor, fazendo-o para o 

segmento bancário desde 1993. Assim, antes que a RSE e também a publicação de balanços 

sociais se tornassem disseminados na sociedade, como hoje o são, a Febraban iniciou este 

trabalho de preparação e divulgação de um balanço social específico para as organizações 

bancárias. Uma explicação para este pioneirismo pode ser buscada no fato de o Campo das 

Organizações Bancárias necessitar fortemente de credibilidade para bom funcionamento, uma 

vez que o ambiente institucional é fortemente considerado, como se verificou  no capítulo 5. 

Sendo um Campo que, historicamente, apresenta altos lucros, e particularmente numa década 

em que o segmento estava sofrendo reestruturações – principalmente pela concentração 

                                                 
76 Tem como objetivos: representar seus associados perante os poderes constituídos e entidades representativas 
da  sociedade; interagir com autoridades e instituições na elaboração e aperfeiçoamento do sistema normativo; 
desenvolver iniciativas para a contínua melhoria da produtividade do sistema e a redução dos  níveis de risco; 
zelar pela eficiência da intermediação financeira e aumentar a sua contribuição para a sociedade,  inclusive 
desenvolvendo esforços que viabilizem o crescente acesso da população a produtos e  serviços financeiros; 
transmitir à sociedade o papel e a contribuição do sistema financeiro para o desenvolvimento  econômico e social 
do país (FEBRABAN, 2004). 
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bancária por meio de fusões e aquisições, o que implicou ajustes diversos, como as demissões 

–, o balanço social pode ser entendido como um arranjo estrutural utilizado visando à 

legitimação dos bancos perante a sociedade. 

 

Para entender o papel da Febraban na institucionalização da RSE no Campo das Organizações 

Bancárias é pertinente conhecer um pouco sobre sua estrutura e recentes alterações, que 

sinalizam um repensar de acordo com o movimento maior na sociedade, com o deslocamento 

do capitalismo. A Febraban funciona, além de seu Conselho Diretor, da Diretoria e do 

Conselho Fiscal, com vinte e uma Comissões Setoriais Técnicas permanentes, com nível de 

Diretoria Técnica. Ao todo, seu trabalho envolve cerca de mil técnicos, sob a coordenação dos 

diretores setoriais. Em 2002, dentro do já citado processo de repensar a organização, foi 

criada uma Comissão específica voltada à Responsabilidade Social. Consideramos a criação 

desta Comissão um evento crítico na institucionalização da prática social no Campo, uma vez 

que, como veremos no capítulo 7, pôde servir de modelo para outras organizações – mesmo 

que não tenha sido ela a primeira a introduzir uma área exclusiva para tratar da questão, 

podendo mesmo ter ocorrido como decorrência desta implantação em alguns de seus bancos 

associados, cujos membros são diretores da Febraban, como é o caso do ABN Amro Real. 

 

A Comissão de Responsabilidade Social é composta, em junho de 2005, de acordo com 

informações da Febraban, por representantes dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Nossa 

Caixa, Bradesco, Itaú, Unibanco, BankBoston, Santander e ABN Amro Real – ou seja, é 

composta notadamente por grandes bancos. Enfatiza a Diretora da Comissão (E2), também 

diretora de Responsabilidade Social de um banco estrangeiro, que há outros bancos 

interessados em fazer parte desta Comissão. Todavia, não são imediatamente aceitos porque 

não se pretende aumentar muito o tamanho da Comissão. Além disso, pôde-se depreender, das 

entrevistas realizadas, que estar entre os membros da Comissão é tido como algo valioso para 

os associados, pois, ao menos teoricamente, seriam eles os mais arrojados, que trazem e 

divulgam as novidades e as soluções para os outros bancos. 

 

Além de outras ações, a Comissão investiu na qualidade do balanço social, no sentido de 

atualizá-lo com indicadores mais específicos para o setor financeiro – o que será aprofundado 

no item 7.2. 
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Sobre a origem da área específica, esclarecem os entrevistados (E2) que a Comissão de 

Responsabilidade Social, criada em julho de 2002, foi o resultado de um trabalho de 

reposicionamento da organização frente à sociedade, baseado em pesquisa de opinião sobre 

sua atuação. Então, a decisão pela inserção, de forma sistemática, no movimento pela RSE 

aparece como tendo sido uma resposta para a questão: 

 
A Febraban, na gestão do Dr. Gabriel Jorge, deu um grande avanço em seu 
posicionamento junto à comunidade, a partir de uma pesquisa de 
profundidade, que ele encomendou junto a formadores de opinião para saber 
como a sociedade via a Febraban. E o resultado da pesquisa foi o material, o 
insumo, para as grandes transformações que passou a ter. Isso aconteceu em 
2002 [...] a entidade naquele momento não tinha uma missão, uma visão 
expressos, não tinha tornado isso público, ou sequer tinha sistematizado. Em 
2002, ela começou a estabelecer a visão, a missão, a partir de um trabalho 
com toda a diretoria da Febraban, envolvendo os representantes dos bancos e 
envolvendo parte dos funcionários da Febraban. 2002 foi um marco na 
história da Febraban. Foi a partir desse momento, quando ela explicitou 
como ela ia atuar, sentiu que seria importante naquele momento criar uma 
Comissão de Responsabilidade Social (E2). 

 

A Comissão é criada, então, como uma resposta, como parte de uma estratégia de 

reposicionamento da organização junto à sociedade. De acordo com uma entrevistada no 

ABN (E31), ex-diretora da Comissão de Responsabilidade Social da Febraban, depois de 

definida a nova missão e visão da federação, viram a necessidade de começar a organizar o 

movimento dentro da Febraban, criando, então, a Comissão. Porém, esclarece que no período 

que lá permaneceu conseguiu focar seu trabalho somente em ação social. Em sua opinião, um 

dos motivadores para a inserção da Febraban no movimento liga-se à figura de Fabio Barbosa, 

presidente do ABN, que é também diretor da Febraban. Assim, parte da motivação é a mesma 

encontrada no ABN. Em sua opinião, outra figura importante, que traz esse debate para dentro 

da Febraban, é Geraldo Carbone, presidente do BankBoston. 

 

Sobre a perenidade da estrutura criada para lidar com a RSE, diante da iminente mudança na 

diretoria da Febraban, que viria a acontecer em março de 2004, assevera o Superintendente 

Técnico entrevistado (E2) que a estrutura “já faz parte da Febraban”. Em outras palavras, fica 

evidenciado que este arranjo, e o movimento que lhe dá respaldo, já estão incorporados à 

estrutura da organização.  

 

O papel da Febraban junto a seus associados, então, reforça seu lugar de ator-chave na 

institucionalização da RSE no Campo, uma vez que, como representante dos bancos, exerce 
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um papel que alimenta o isomorfismo no Campo, direcionando e disseminando as práticas e 

os discursos que a justificam: 

 
A federação, como coordenadora, que congrega os interesses dos bancos, 
também sentiu, pois os bancos já estavam engajados, nós teríamos que ter 
experiências de vários bancos, trazer para um local, discutir, e melhorar o 
que cada um estava fazendo, e poder expandir e melhorar esta prática. Este é 
um dos nossos trabalhos, nossa missão, que temos como um dos nossos 
valores, que é o incentivo à prática da responsabilidade social, justamente 
trazendo estes oito bancos que participam da Comissão, que estavam melhor 
estruturados e efetivamente preparados para o trabalho. A experiência destes 
oito bancos estão sendo divulgadas para os demais bancos, para que possam 
ir assimilando pouco a pouco essa prática (E2).  

 

A Comissão funciona, então, como uma espécie de vitrine de RSE, onde desfilam diferentes 

formas estruturais e ações práticas dos bancos que a integram. Entretanto, por maiores 

diferenças que existam nos arranjos e nas ações organizacionais voltados à RSE, guardam ao 

menos uma similaridade, um pano de fundo para a institucionalização da prática, que é um 

discurso homogêneo de justificação em termos do bem comum. 

 

Em relação à forma de atuação da Comissão, tendo em vista que seus bancos constituintes 

“todos praticamente têm uma área de responsabilidade social muito avançada [...] uns já estão 

entre os melhores das empresas brasileiras” (E2), ou seja, já estão engajados no movimento, 

segundo a entrevistada, então, não faria estrategicamente sentido a Febraban propor-se a 

direcionar o que eles deveriam fazer. Diante disso, nas palavras da entrevistada, a estratégia 

da Comissão foi começar no sentido contrário do que seria esperado, que seria a definição e 

estruturação da atuação da área. Ao invés disso, optou-se por: 

 
[...] mostrar algumas ações para os bancos que não aderiram, que não estão 
alinhados a essa tendência da sociedade, para que eles percebam 
rapidamente a importância de ter suas próprias ações socialmente 
responsáveis. E até convidamos os bancos para participar de algumas ações 
(E2). 

 

Desta forma, a atuação da Comissão foi mais no sentido de trazer outros bancos para dentro 

do movimento pela RSE do que efetivamente criar novos caminhos. Na prática, significou 

uma busca de adesão de outras organizações ao movimento, o que reforça seu papel de ator-

chave na institucionalização da prática social. Nesse sentido, apesar de outras ações 

anteriormente desenvolvidas pela Febraban na linha de seu relacionamento com a sociedade – 
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como o projeto Banco de Talentos, por exemplo – a ação escolhida para, nesse sentido, 

inaugurar a atuação da Comissão, foi abordada estrategicamente: 

 
Quando nós começamos a fazer esta estrutura houve uma mudança de 
governo, foi no começo do ano passado (2003), e a Assessoria Especial da 
República, por ter muito contato com representantes da Comissão, ele 
sugeriu uma participação efetiva da Febraban junto ao Programa Fome Zero. 
Então, nos primeiros dias do governo Lula, fomos convidados a participar do 
Programa e fomos a primeira entidade a ser presente, então começamos a 
desenvolver um programa dos bancos [...] no semi-árido brasileiro [...] o 
Projeto Cisternas. Então, os bancos contribuem para ele. Em vez de nós 
criarmos hoje toda uma estrutura para desenvolver um trabalho, resolvemos 
fazer o contrário, é muito mais fácil para sensibilizar, foi estratégico (E2). 

 

Desta forma, em abril de 2003, a Febraban encampou o Projeto Cisternas, propondo-se, 

inicialmente, a realizar a construção de dez mil cisternas nos onze estados do semi-árido 

brasileiro, ratificando o argumento apresentado no capítulo 4 sobre a importância do novo 

Governo para o movimento pela RSE. Esta ação beneficiaria diretamente uma população 

estimada em cinquenta mil pessoas. Na inauguração do Projeto, em 30 de outubro de 2003, na 

Paraíba, estiveram presentes, além do então Presidente da Federação, o Presidente Lula, 

Ministros de Estado, e outras autoridades, o que evidencia o envolvimento político desta 

decisão. Posteriormente, aumentou-se o compromisso da Febraban com o número de cisternas 

a serem construídas.  

 

Há de se ressaltar que o Assessor Especial da República, no episódio relatado, era Oded 

Grajew77, presidente do Instituto Ethos, o que ratifica o papel do Instituto como líder no 

movimento e evidencia uma rede de interesses formada no âmbito da RSE.  

 

Mais importante do que conhecer o Projeto Cisternas em si, é o entendimento dos múltiplos 

interesses visados, além da ação social em si. Lembrando Bourdieu, o desinteresse – no caso, 

a ação prática de doação e participação em um programa social governamental –, pode revelar 

outros interesses – simbólicos – envolvidos. E estes interesses podem, inclusive, mesmo no 

nível do próprio campo, gerar conflitos.  

                                                 
77 O curriculum vitae de Oded Grajew aponta-o como uma figura estratégica no movimento pela RSE no Brasil: 
em 1989, participou do grupo fundador e foi o primeiro coordenador-geral do PNBE; em 1990, criou a Fundação 
Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, e foi seu presidente até 1998; idealizador do Fórum Social 
Mundial; membro do Conselho Consultivo do Global Compact (Pacto Global); assessor especial do Presidente 
da República, entre janeiro e novembro de 2003; membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social; Presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, dentre outras atuações (ETHOS, 
2005b).  
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Por exemplo, alguns bancos associados interpretaram a ação com outro olhar. Durante a 

pesquisa nas diversas organizações do Campo, encontramos associados da Febraban que 

criticaram a contribuição “forçada” ao Projeto. Alguns, inclusive, relataram ter se negado a 

pagar sua parte, argumentando que o assunto não foi discutido junto aos associados78. Em um 

caso de um banco estrangeiro, este argumentou que não contribuiu porque, em primeiro lugar, 

quem ganharia com isso seria a Febraban, e não o banco, como se observa no discurso a 

seguir: 

O projeto Cisternas [...] Este ano a gente falou que não ia participar porque o 
processo [...] chegou um boleto bancário. As coisas não são assim, não é 
porque a gente é afiliado da Febraban que a gente é obrigado a fazer um 
projeto social que quem vai ganhar os louros é a Febraban. Então, esse ano a 
gente falou, olha, infelizmente... (E47). 

 

Segundo narrativa de outro banco estrangeiro, no primeiro ano da cobrança para o Projeto, 

alguns bancos, inclusive ele próprio, para não pagar o rateio, utilizariam a estratégia de se 

desligar da Febraban, afiliando-se novamente em seguida. Todavia, esta possibilidade teria 

sido vetada – quem saísse não poderia se reassociar por um determinado período – e outros 

simplesmente não pagaram. Confirmando isto, de acordo com o primeiro banco estrangeiro 

mencionado:  

No ano passado era assim, quem não participasse era ameaçado de ser 
descredenciado. Vários não pagaram e não foram descredenciados e eles não 
repassaram os valores novamente, e aí esse ano a gente falou, olha, muito 
obrigado (E47). 

 

Outro argumento deste banco estrangeiro para não efetuar o pagamento referente ao Projeto 

Cisternas baseia-se na defesa do próprio arranjo criado em sua estrutura para tratar da RSE: 

 
E até em respeito ao próprio comitê. Se você cria uma estrutura para aprovar 
projetos, não pode ter nada “goela” abaixo. Eles não podem mandar um 
boleto bancário. Ele marca uma reunião, apresenta, cria uma parceria, 
porque têm certas etapas que não foram cumpridas aqui, na minha opinião, 
da forma de atuação [...] uma carta que fosse [...] veio depois a carta, 
entendeu? Acho que foi um processo truncado lá, enfim... (E47). 

                                                 
78 Há na página da Febraban um Comunicado aos Bancos, de abril de 2003, informando a decisão da Diretoria e 
do Conselho Diretor  sobre a participação no Projeto Cisternas. Sobre as contribuições e o rateio, informa que “A 
participação financeira referida será viabilizada - decidiram a Diretoria e o Conselho - na forma de contribuição 
extraordinária, de todos os associados, com o valor diretamente proporcional a sua contribuição ordinária (ver 
anexo). Para dar início à iniciativa, 25% serão arrecadados de imediato, via nota de débito com o respectivo 
boleto bancário de cobrança, e o restante à medida das necessidades financeiras da construção, num prazo até o 
momento estimado em 140 dias. [...] As parcelas não pagas em decorrência da desfiliação de algum banco - e 
que venham a implicar em redução do cumprimento da meta de 10.000 cisternas - serão, como já decidido 
antecipadamente, rateadas entre os demais associados (FEBRABAN, 2005).   
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Assim, um terceiro motivo apontado relaciona-se ao fato do próprio banco ter um comitê 

interno para decidir em que projetos sociais investir, entendendo como uma imposição a 

posição da Febraban. Esta passagem revela, então, um conflito de interesses entre a Febraban 

e seus associados, evidenciando que há múltiplos interesses envolvidos nas ações 

organizacionais relacionadas à institucionalização da RSE. 

 

Depois de quase dois anos de trabalho, à época da entrevista, janeiro de 2004, o trabalho da 

Comissão de RSE da Febraban seria então redirecionado, sentindo-se a necessidade de se 

conceitualizar sobre o assunto: 

 
no terceiro ano da Comissão se pretende estruturar a comissão, sua missão, 
como a Febraban deve estar envolvida na questão de responsabilidade social, 
ela enquanto entidade, o que deve orientar seus associados [...] Agora, a 
gente já parte para um terceiro ano de desenvolver um trabalho mais 
conceitual e menos prático, vamos ter as ações sociais já existentes, mas 
envolver com conceitos de responsabilidade social (E2). 
 

Neste caso, a execução da ação antecedeu à teorização, que se manifesta posteriormente, até 

como forma de justificar os arranjos estruturais criados. Os primeiros elementos identificados 

no modelo de análise – ação, justificação e arranjos estruturais –, então, se complementam, 

sendo um mais evidenciado em determinados períodos do que os outros na estratégia da 

Comissão. 

 

Outra evidência da institucionalização da RSE pode ser buscada nos discursos dos dirigentes 

da Febraban. Por exemplo, em jantar anual de confraternização dos dirigentes de bancos, em 

4.12.2003, ocasião, portanto, onde os valores e ações julgados relevantes para o campo são 

transmitidos, reforçados, disseminados, o então Presidente da Febraban, Gabriel Jorge, inclui 

em seu discurso um relato sobre a atuação focada em responsabilidade social daquela entidade 

(FEBRABAN, 2004), evidenciando que a RSE faz parte do dia-a-dia da organização e das 

pessoas. Um discurso nesse nível tem o papel de reforçar para as organizações do Campo 

presentes ao evento, na figura de seus dirigentes, a “necessidade” de inserção no movimento.  

 

Destaque deve ser dado para o fato de que as pessoas engajadas no movimento pela RSE na 

Febraban, além do próprio presidente, têm sido também ligadas ao movimento em seus 

bancos de origem, o que mostra uma rede se formando na institucionalização da RSE. 
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O papel da Febraban é importante, então, na medida em que suas ações práticas, discursos de 

justificação e arranjos estruturais ligados à questão da RSE podem servir de modelo para seus 

associados, direcionando o isomorfismo no Campo – o que vai ser copiado por ser 

considerado a melhor resposta, a melhor forma de lidar com a questão, e também o ritmo da 

institucionalização da prática.  

 

Por outro lado, a Comissão de Responsabilidade Social da Febraban é locus de troca de 

informações e de decisões sobre os rumos do movimento no Campo. É o que se ratifica no 

discurso da Diretora de Responsabilidade Social da Febraban: 

 
Sexta-feira eu estive com ela [representante de outro banco, ex-diretora da 
Comissão de RSE da Febraban] numa reunião da Febraban, e ela estava 
falando que tinha ido viajar para buscar cursos sobre sustentabilidade, então, 
as coisas que nós também procuramos [...]. Então, cada um está buscando do 
seu lado [...] (E4). 

Ratificando esta posição estratégica da Comissão para o movimento no Campo, uma 

entrevistada no ABN (E31), a ex-diretora da Comissão, afirma que por conta da Comissão de 

Responsabilidade Social existem trocas quase que automáticas entre diferentes bancos: “[...] 

Ali, na Febraban, é uma fonte de trocas muito bacana [...]. Tem esse nível de troca sim na 

Comissão. E existem outras comissões [...] A idéia é que esse movimento tem que se 

expandir” (E31). 

6.1.2 ABN Amro Real 

 

O ABN Amro Real é considerado uma referência em relação à RSE no Campo das 

Organizações Bancárias, tendo sido citado em quase todas as entrevistas realizadas para a 

pesquisa, mesmo que citado para ser criticado ou discordar de seu posicionamento. Podemos 

afirmar, dessa maneira, que ele é tido como referência, no mínimo, no campo estudado. É, 

então, um ator-chave no processo de institucionalização da prática social – uma vez que tem a 

capacidade de dar rumos ao movimento. Utilizamos, para elaboração deste item, como fonte 

de informações, além de documentos internos e também públicos, as entrevistas realizadas 

com seus representantes, principalmente a entrevista realizada com a diretora da área 

específica criada para tratar da RSE no banco (E31), que entendemos, soube expressar a 

dinâmica do movimento no ABN.  
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Para o ABN Amro Real, RSE significa uma forma de conduzir os negócios que leva em conta 

o desenvolvimento de toda a sociedade, buscando uma relação mais equilibrada entre o lucro, 

as pessoas e o planeta. É intenção expressa da sua liderança que o Banco absorva os novos 

valores que julgue estarem surgindo na sociedade e que seja um protagonista no movimento 

pela RSE. No Relatório Social do ABN, entitulado “Valores humanos e econômicos, juntos”, 

encontra-se esse direcionamento: 

 
Essa transformação ocorre em sintonia com os desejos das pessoas em busca 
de uma nova ética de negócios, que leve em conta valores com a necessidade 
de preservação do planeta e o desenvolvimento de toda a sociedade. Não só 
desejamos essa mudança como queremos ser um dos protagonistas desse 
processo (ABN AMRO REAL, 2003, p.17).  

 

Afirma a entrevistada que eles não definiram previamente que queriam ser “líderes” do 

movimento, mas que foram fazendo e ganhando esse reconhecimento do mercado, tendo o 

ritmo com que tudo aconteceu surpreendido a eles próprios. 

 

A inserção do ABN no movimento origina-se depois da definição do modelo e da missão do 

banco, em 2001, após um período de fusões e aquisições – entre elas, o Banco Real.  

 
Nós tínhamos comprado o Banco Real, e depois de dois anos tínhamos feito 
a integração de sistemas, de política, e o Fabio Barbosa sentiu a necessidade 
de definir uma missão para essa nova organização. [...] E foi a partir da 
missão e do modelo que começaram os debates dentro do banco, sobre como 
elas tinham sido inscritas. E aí, começou-se a querer saber o que é agregar 
valor para a comunidade? O que quer dizer compartilhar resultados com os 
funcionários, com a comunidade, gerar valor? Então, a partir daí, se 
definindo a missão e o modelo, começou uma série de reuniões com a 
liderança do banco [...] Foi isso. Não teve nenhum planejamento estratégico, 
não teve nenhuma consultoria (E31). 

 

A propósito, a missão do ABN é “Satisfazer o cliente, gerando valor para os acionistas, 

funcionários e comunidade, através de uma postura ética nos negócios, diferenciando-nos pela 

qualidade dos produtos, serviços e, especialmente, pelo atendimento” (ABN AMRO REAL, 

2003, p.19).  

 

A análise que o próprio ABN faz da sua missão mostra a percepção que tem do processo de 

RSE como algo paulatino, que vai redefinindo a forma de interação com as partes 

interessadas. Portanto, “De acordo com sua missão, o Banco vai redefinindo o modo de 

interagir com seus diversos públicos: acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e a 
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sociedade como um todo”. Ainda dentro dessa perspectiva, o ABN considera que “Gerar valor 

para todos esses públicos é, além de uma causa, uma questão estratégica para nós, diretamente 

associada à própria sustentabilidade dos negócios” (ABN AMRO REAL, 2005). 

 

O modelo do ABN, apresentado na Figura 13, apóia-se em manter o foco no foco do cliente, 

com pessoal capacitado e engajado, instrumental competitivo e valores corporativos, para 

tornar o cliente totalmente satisfeito e alcançar resultados satisfatórios para acionistas, 

funcionários e comunidade (ABN AMRO REAL, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Modelo do ABN Amro Real 

                   Fonte: Real (2005). 

Assim, depois de definido o modelo e a missão, segundo a entrevistada (E31), quando foram 

operacionalizá-lo, começou a inserção do ABN no movimento pela RSE, mesmo que de 

forma não planejada: 

O movimento não começou assim: “Vamos criar uma área de 
desenvolvimento social porque isso é legal”. Não. Começou assim: “Gente, 
nós estamos dizendo aqui que cliente satisfeito gera resultados, e nós temos 
que compartilhar com a sociedade. Como é que se faz isso?” [...] Nós 
pensamos; “Enquanto banco, como podemos ajudar na questão da geração 
de renda?” Nós financiamos projetos, só que não só financiamos projetos só 
de quem tem acesso ao sistema financeiro. Por que não podemos olhar isso 
de um outro jeito? Aí, por coincidência, houve uma pessoa que ganhou um 
livro, O Banqueiro dos Pobres; compra o livro, dá para algumas pessoas, 
essas pessoas lêem, e começam a falar: “Nossa, vamos montar isso”. Meio 
ambiente: como é que o banco afeta o meio ambiente? Diretamente, nós não 
impactamos. Não é possível. Se nós financiamos projetos e não 
questionamos as questões de meio ambiente, como é que podemos rever?  
Então, foi assim. Essas reuniões eram semanais, somente uma hora de 
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duração, o Fabio e um pequeno grupo de diretores. Ele não chamou toda a 
diretoria, porque, naquele momento, era um ambiente super informal (E31). 

Relata a entrevistada que ela voltou para o Brasil, a pedido do presidente do banco, para 

montar a área de RSE: 

Eles fizeram isso, mas não tinha ninguém cuidando disso. Aí a coisa foi 
crescendo, foi começando a aparecer muito projeto ao mesmo tempo, e aí o 
Fabio começou a falar comigo na Holanda. “Você quer voltar? Estou 
montando uma área nova, diferente”. Ele sabia dos meus interesses pelo 
Brasil, a preocupação que tenho em fazer esse país se transformar. [...] o 
convite foi: “Você volta para o Brasil para montar a diretoria executiva de 
responsabilidade social” se reportando diretamente a mim. [...] E meu 
compromisso com ele é que eu tinha que montar a área, facilitar esse 
processo de integração da sustentabilidade no banco [...]. Então, quando eu 
saí da Holanda, tudo isso já estava claro (E31). 

 

E quando voltou ao Brasil, sua primeira ação foi entrevistar individualmente cada diretor 

executivo. Descobriu que todos queriam estar naquela reunião: “Então, vamos criar focos? E 

aí criamos os três comitês. Porque todo mundo queria participar do movimento, todo mundo 

tinha interesse, mas aí levava para a reunião ‘grandona’. Aí, criamos esses três focos” (E31). 

 

Assim, em dezembro de 2001 foi criada a Diretoria Executiva de Responsabilidade Social, 

com a deliberação de que, em alguns anos, esta se extinguiria, partindo do pressuposto de que 

Responsabilidade Social não deve ser o foco de um departamento, mas de todos os indivíduos 

na organização.  

Nós queremos que isso seja um princípio dentro de toda a organização. 
Sempre faço apresentações, discuto isso dentro do banco, e às vezes digo 
que é a mesma coisa que chegar um cliente em Poços de Caldas e perguntar: 
“Seu banco tem responsabilidade social?”, e você dizer: “Tem sim, fica lá na 
Avenida Paulista, no 6º andar”. Então, não dá, tem que ser uma coisa de 
todos (E31). 

 

Então, quando a nova mentalidade estivesse disseminada na organização, a área seria extinta. 

Consoante a isto, no ABN, as ações de Responsabilidade Social são desenvolvidas por grupos 

de trabalho formados pelos próprios funcionários. Segundo ABN (2005), é um processo que 

vai sendo construído, com espaço para debate e idéias, criando um efeito multiplicador, que 

tem levado à revisão dos processos e produtos do Banco. Assim, várias ações visam incluir os 

conceitos de responsabilidade social e sustentabilidade em todos os processos organizacionais 

do ABN.  
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Nesse sentido, e uma vez que as ações e políticas de Responsabilidade Social do ABN são 

tomadas como referência no campo, apresentamos, a seguir, suas linhas de ação (ABN 

AMRO REAL, 2005):  

� Ação social – projetos de educação e cultura; como exemplos de atuação, destacamos o 

Instituto Escola Brasil, que trata de voluntariado, e o Programa Amigo Real, que visa 

destinar parte do Imposto de Renda devido para projetos educacionais em diferentes 

regiões do Brasil; 

� Financiamentos sócio ambientais – quesitos para avaliação do crédito;  

� Fundo Ethical – investimento pioneiro que privilegia governança corporativa;  

� Fornecedores – integração de fornecedores à responsabilidade social;  

� Diversidade – prática que valoriza diferenças de raça, sexo e culturas;  

� Meio Ambiente – ações para o uso inteligente dos recursos naturais; por exemplo, 

utilizam papel reciclado em larga escala, tendo desenvolvido uma parceria com uma 

fábrica de papéis para chegar-se a um melhor padrão de qualidade. 

� Microcrédito – linha de crédito para população de baixa renda, rápida e sem burocracia.  

O primeiro grupo, Ação Social, fica centralizado na Diretoria específica de Responsabilidade 

Social. Apesar disto, a área não toma decisões sozinha, em relação aos investimentos, mas 

estas acontecem no Comitê de Ação Social. As outras linhas de ação estão pulverizadas nas 

diferentes áreas da organização, cabendo consulta ao Comitê de Mercado e ao Comitê de 

Gestão – que são “fóruns de debate e decisão” (E27). Segundo outro entrevistado (E26), o 

Comitê de Mercado trata, por exemplo, dos financiamentos sócio-ambientais, do 

microcrédito, do fundo Ethical, entre outros. Já o Comitê de Gestão lida com a questão da 

ecoeficiência, da diversidade, de fornecedores, enfim, aspectos organizacionais.  

 

Reforça a entrevistada o caráter não planejado do processo que naquele momento se iniciava: 

os conceitos foram surgindo e evoluindo por uma combinação de interesses e visões de 

mundo alinhados à perspectiva da RSE e sustentabilidade. 

 
[...] E o interessante disso é que as principais iniciativas, todas as que você 
conheceu hoje [...] tudo começou nesse Comitê. Então, quando começou, 
não se falava de responsabilidade social, nada disso. Algumas pessoas 
tinham algumas informações sobre tema, [...] e se aproximaram mais do 
Instituto Ethos. Para aprender melhor, resolveram fazer uma auto-avaliação 
utilizando os indicadores do Instituto. E nessa auto-avaliação, os seus 
resultados foram importantíssimos. Nós tiramos zero na questão de meio 
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ambiente [...] Aí, vira um diretor e diz: “Me dá aqui, que eu vou cuidar 
disso” [...] Foi chamando funcionários [...]  Porque isso não estava nas metas 
das pessoas, não tinha orçamento, para cada projeto tinha que se buscar 
orçamento (E31). 

Salienta então a entrevistada a importância que o Instituto Ethos teve nesse momento em que 

estavam adentrando ao movimento, ao poder elucidar conceitos e fornecer ferramental de 

análise e avaliação das ações e políticas do banco, ratificando sua posição de líder no 

movimento.  

[...]  Quando eu cheguei no Brasil [...] precisávamos conversar com pessoas 
que soubessem do tema, e eles sabiam muito mais que nós. Então eles foram 
muito importantes para trocar idéias, para ajudar a dar o tom. Acho que a 
ferramenta básica deles [...] foram os próprios indicadores. Isso foi 
fundamental para o nosso movimento. Aí chega uma hora em que nós 
chegamos a avançar, muito mais porque você começa a ter equipes, ter foco 
etc (E31). 

Sobre a avaliação efetuada com os indicadores do Instituto Ethos, a Diretora a considera 

muito boa, pois “dá uma visão clara da posição em que está a organização” (E31). 

Acrescentou que outra nota zero que tiraram foi em relação a fornecedores. Da mesma forma 

que descrito anteriormente, outro grupo encabeçou o processo nessa área. Hoje, em relação 

aos fornecedores, o ABN tem uma política que visa a disseminação do conceito de RSE em 

sua cadeia, trazendo estas organizações para dentro do movimento. 

Fica claro também nesse discurso que o processo foi se dando aos poucos, com o engajamento 

voluntário das pessoas. Foram sendo construídos grupos de trabalho para tratar de diferentes 

temas, principalmente nas áreas relacionadas a produtos do banco. 

E a outra coisa que fazemos aqui no banco é sempre começar qualquer 
iniciativa pelo debate, porque uma coisa que queremos mudar é o patamar de 
consciência das pessoas. [...] Nós sentamos aqui e desenvolvemos a política. 
Vamos ler, aprendemos e desenvolvemos [...] Então, por isso que é mais 
lento, porque tudo nós debatemos, tentamos trabalhar na nossa cadeia. 
Porque não vamos transformar as coisas sozinhos, temos que envolver os 
fornecedores e debater com os funcionários. Então, é um processo mais lento 
(E31). 

Além disso, da busca do consenso, afirma a entrevistada que, como não existia no mercado 

ninguém que estivesse fazendo algo similar, o trabalho foi mais árduo. 

Mas nós não encontramos ninguém fazendo o que estávamos fazendo. Então 
[...] nós sabíamos do tempo que ia levar. Então, tem áreas do banco que eu 
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não trabalho mais como antes. Por exemplo, a área de riscos caminha 
sozinha [...] Ainda há muita coisa a fazer. O processo é muito mais longo do 
que esperávamos, mais demorado do que esperávamos. É o banco inteiro, 
você tem que rever toda a organização, todas as práticas (E31). 

 

Em 2004, pelas razões acima apontadas, analisando que não era tempo de extinguir a 

Diretoria de Responsabilidade Social, esta é transformada em Diretoria de Educação e 

Desenvolvimento Sustentável (EDS), levando as funções de treinamento e desenvolvimento 

para sua alçada, com a idéia de que somente por meio da educação é que se pode atingir o 

objetivo de permear todos os indivíduos e todo o negócio com os conceitos de gestão 

sustentável. 

E há um ano e meio atrás, em março do ano passado, eu propus assumir a 
área de treinamento do banco, que era chamada de Academia. Eu acho que, 
se eu tenho essa função de permear toda a organização, a educação é a 
melhor arma que tenho na mão [...] Se a idéia é de dentro para fora, a 
educação se dá como possibilidade, porque você trabalha em patamares 
muito diferentes. Hoje eu tenho uma área que é “educação e 
desenvolvimento sustentável”, juntei as duas áreas, para facilitar o processo 
(E31). 

 

Esta transformação sugere, por um lado, uma nova forma de ver a RSE. Por outro, sugere uma 

maneira encontrada para perpetuação e ampliação da área. Não questionando seu mérito, mas, 

uma vez que muitas áreas já caminham sozinhas, como afirmado, com essa ampliação dá-se 

uma nova roupagem à Diretoria, que assim, pode manter-se e garantir sua importância. A 

inclusão do termo “Desenvolvimento Sustentável” na denominação parece também buscar um 

significado mais amplo às ações da Diretoria do que a anterior. Ainda, ao incorporar a área de 

treinamento, a área cresce também em tamanho e volume de recursos. 

 

Segundo a entrevistada, ainda é possível encontrar dentro do ABN pessoas que acham que 

responsabilidade social é ação social, “mas o Know how já está criado dentro do banco, e o 

dilema hoje é ‘como você faz’, porque é tudo muito novo”. Segundo ela, em relação à RSE: 

 
não adianta informar, porque, como ele é novo, você tem que promover 
debates, olhar olho no olho, preparar gestores para a construção de debates, 
porque não há modelos, referências [...] Aí você fala: “Ah, me deixa ver 
como o banco do lado faz”. Não faz, não tem, nós estamos criando (E31). 

 

Sobre a relação com a matriz do banco, em termos da RSE, as entrevistas evidenciaram que a 

filial brasileira do ABN inseriu-se antes do que a matriz, “exportando” práticas e conceitos 

para a Holanda, conforme afirmado em algumas das entrevistas, como exemplo: 
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Viram que é uma unidade do ABN num país em desenvolvimento, que tem 
uma representatividade grande nos resultados, fazendo uma coisa inovadora, 
pioneira e totalmente alinhada com os valores da organização. A tendência é 
pensar que o holandês é um cara mais eco-consciente, então veio de cima, 
veio de lá para cá [...] Lá eles costumam fazer muita coisa, mas aqui nós 
conseguimos mostrar que pode entrar mais nos negócios, mais no dia-a-dia 
da organização. Ou seja, pode fazer parte do tecido como um todo. Uma 
coisa que eu acho interessante na cultura do ABN é que isso foi recebido 
com muito apreço. Foi recebido muito bem, tanto que nós lançamos o 
relatório primeiro que a Holanda. O global saiu agora, nós já tínhamos 
lançado ano passado. Nós lançamos primeiro o nosso relatório de 
sustentabilidade. Pudemos compartilhar nossas experiências com eles de 
sustentabilidade, uma vez que nós já tínhamos feito. Pudemos agregar 
experiências [...] Nós fomos a primeira unidade do ABN no mundo a ter uma 
operação de microcrédito (E28). 

 

A diretora de RSE ratifica este argumento: 

 
Eles acabaram se inspirando na gente [...] Eles montaram uma área de 
desenvolvimento sustentável [...] eu acho que nós conseguimos fazer tanta 
coisa, e ter essa referência tão positiva no mercado [...] porque o líder teve a 
coragem de colocar um foco no tema e assumir isso como bandeira (E31). 

 

Mas acrescenta que essa forma de agir nem sempre foi bem vista, evidenciando conflitos de 

interesses e, mais, oposição a esta nova forma de compreender o negócio, que pode ir de 

encontro com posições já estabelecidas, conforme referencial teórico. 

 

Muita gente olhava e achava que era coisa de louco. Até com nossos 
funcionários. As pessoas ficam questionando: “Será que isso é só um 
sonho?”. E aí o dilema é “como eu sou ético, responsável com o meio 
ambiente, com os fornecedores, com todo o mundo, e dou os resultados que 
vocês estão pedindo para dar?” Esses são os dilemas que temos que enfrentar 
hoje. Porque nós não queremos deixar de ser lucrativos, todos continuam 
tendo metas, mas não é a qualquer preço que iremos atingi-las. É dentro de 
um conjunto de valores, e a questão do desenvolvimento sustentável é um 
princípio, um valor (E31). 

 

Por outro lado, expressam os entrevistados o desejo que o movimento se expanda, fazendo da 

RSE uma forma de gerir os negócios das empresas. Assim, percebem-se como construtores do 

movimento: 

A idéia é que esse movimento tem que se expandir. Se nós estamos 
liderando e temos isso como diferencial, é muito bacana hoje, mas se 
continuar assim por muito tempo é porque alguma coisa está errada no 
movimento na sociedade. Nós queremos mudar. Tudo é compartilhado, tudo 
o que você recebeu, qualquer colega nosso, de qualquer banco, vem aqui e 
recebe [...] O movimento aqui é de uma organização que está se vendo, que 
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tem que ser lucrativa, tem que fazer isso de uma forma ética, mas tem que 
conseguir transformar. Nós temos que fazer a mudança no país [...] (E31). 

Nesse sentido, em relação ao isomorfismo no Campo, a entrevistada assevera que o ABN 

deseja que os outros bancos insiram-se da mesma forma que eles, incluindo em suas ações 

aquelas que alterem a estrutura do negócio da empresa – que chamaremos a seguir de Grupo 

Produtos –, além daquelas que todas as organizações podem fazer, que não interferem na 

natureza do negócio –, que a seguir chamaremos de Grupo Organizacional.  

É isso mesmo, eu sempre digo que diversidade, ação social, ecoeficiência, 
fornecedores, qualquer empresa pode fazer. Agora, eu acho que dá 
credibilidade ao movimento quando a empresa se propõe a mexer na sua 
natureza, porque é quando um banco revê sua política de riscos, sua 
contenção de crédito. É um banco que revê com quem quer se relacionar, e 
eu acho que é isso que nós estamos fazendo. Eu não encontro bancos, hoje, 
fazendo isso no mesmo grau de profundidade que nós estamos fazendo [...] 
São de padrão mundial (ações sociais de outros bancos), mas não mexeram 
na natureza do seu negócio como nós nos propomos a mexer. Mas eu acho 
que isso é por pouco tempo, porque o mercado já está começando a se 
mexer. Você já ouve que o cliente está chamando o fulano para fazer um 
treinamento ambiental [...] O movimento está se alastrando, e é diferente 
tanto em termos de proposta quanto de profundidade em cada banco. Mas 
está se alastrando, não dá para dizer que é a mesma coisa que a dois ou três 
anos atrás (E31). 

Assim, na visão da entrevistada, outros bancos já estão se inserindo no movimento com ações 

que introduzem modificação também na estrutura dos negócios. Na visão de outro 

entrevistado no ABN, sobre a inserção de outros bancos no movimento: 

O mercado ainda não, mas eu já vejo concorrentes. [...] Então eu vejo um 
movimento que, se não vem do mercado, pelo menos os grandes bancos já 
estão sinalizando, ensaiando alguns passos. [...] E eu digo a você que é um 
movimento muito saudável. [...] que é bom ser pioneiro, mas não é bom ser 
sozinho [...] As pessoas não conhecem esse tipo de investimento no Brasil 
(fundos socialmente responsáveis). [...] Se entrar um concorrente, é 
saudável, fortalece o conceito [...] Então eu vejo como um movimento 
saudável e importante que outros concorrentes se engajem em ações voltadas 
à sustentabilidade (E28). 

Em relação aos resultados auferidos pelo ABN com este posicionamento, assevera a 

entrevistada que estes são perceptíveis em manifestações de clientes, mas que não é possível, 

nem necessário, em sua visão, proceder a esta avaliação formalmente. 

Nós percebemos bastante manifestações de nossos clientes. Por exemplo, 
uma coisa que deu um impacto enorme foi quando começamos a imprimir 
nossos extratos em papel reciclado [...] Um grande desafio é que nós não 
conseguimos dizer o quanto do nosso posicionamento impacta hoje na 
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geração de resultados do banco [...]  Quanto você exclui é fácil definir, mas 
difícil é quanto você ganhou por causa disso, quanto aumentaram a aplicação 
com você por causa disso. Então, nós tentamos fazer esse acompanhamento, 
mas é uma rede muito grande. [...] Você não precisa fazer isso para mostrar 
que estamos na direção certa, porque fazemos isso por convicção. Não 
vemos outro jeito de fazer, não há volta para a gente, nós não podemos fazer 
diferente. Só há muita estrada para abrir, mas é um caminho sem volta. 
Então, nesse sentido, não sei se temos que fazer para provar para o banco. 
Mas sempre falamos que muitos clientes chegam a você porque 
compartilham dos mesmos valores, e nós gostaríamos de mostrar que isso é 
uma realidade (E31). 

 

Na visão de outro entrevistado, sobre a mensuração dos resultados com as políticas do ABN:  

 
[...] Isso não tem como provar, e não tem ninguém no mundo que consiga 
provar isso ainda. [...] Porque é uma pergunta muito difícil, e nem sei se 
deveríamos colocar o foco em respondê-la, porque ela é mais uma questão 
de convicção do seu papel, e que certamente vai ter influência no resultado, 
mas nós ainda não conseguimos medir exatamente essa influência. O que 
nós já conseguimos medir são algumas evidências de que estamos no 
caminho certo. [...] Então, esse tipo de evidências nós já começamos a obter. 
[...] Já tem ecos, as pessoas e alguns organismos, algumas instituições ou 
partes da sociedade já começam a reconhecer que nosso movimento é sério e 
tem credibilidade. Ele não é um movimento que busque a melhoria de 
imagem. Há melhoria de imagem? Sem dúvida alguma, há. Mas ela não é o 
ponto de partida, ela é a conseqüência. O ponto de partida é a convicção do 
papel dessa organização na sociedade (E28). 

Apesar da não aferição dos resultados, no Relatório Social fica evidenciado o desejo de atrair 

novos clientes por meio desse diferencial do Banco: 

[...] Estamos convictos de que responsabilidade social e empresarial são 
indissociáveis para o bem dos negócios e de toda a sociedade. Estamos 
também convictos de que o Brasil merece e precisa do trabalho de cada um 
de nós. [...] Se você já faz parte de nossas relações, aproveito a oportunidade 
para agradecer por ter percorrido este caminho conosco. Se nossos caminhos 
ainda não se cruzaram, deixo o convite para uma aproximação [...] (ABN 
AMRO REAL, 2003, p.3). 

 

6.2 Categorizando ações práticas socialmente respon sáveis 

 
As variações na leitura e operacionalização do conceito de RSE são muitas. Cada banco vai 

evidenciar um grupo de aspectos mais fortemente, o que pode variar também de acordo com 

seus interesses, que se relaciona com seu lugar e papel no mercado – por exemplo, se se trata 

de um banco de varejo, de amplitude nacional ou estadual, se é um banco de atacado, mais 

focado em financiamentos corporativos etc.  
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Tendo isto em vista, e não nos detendo em uma única fonte, mas na composição possível 

depois de efetuada a pesquisa de campo, dividimos estes aspectos em dois grupos de ações, 

aqui denominados: Organizacional e Produtos. Este recorte foi feito com base na observação, 

na análise dos documentos e também no direcionamento dado, pelas próprias organizações, às 

entrevistas. 

 

É possível, todavia, identificar outro grupo de ações – que chamaremos de Ética e 

Transparência nos negócios –, que perpassa os dois primeiros, e que não se enquadram nos 

anteriores, pois, apesar de inerentes a todo tipo de organização, em alguma medida, lidam 

com questões específicas da natureza/negócio de cada organização ou campo. Funcionam 

como um pano de fundo para todas as outras ações, para o negócio em si, envolvendo também 

arranjos para sua materialização. Nesse sentido, as organizações do campo estudado passam a 

divulgar seus códigos de ética de forma contumaz – conforme pode ser verificado no Balanço 

Social dos Bancos/Febraban, analisado no capítulo 7 –, alguns o fazendo até como um 

compromisso público, como é o caso do Banco Itaú, como pode ser ratificado nas palavras de 

um entrevistado.  

 
Existia um código de ética interno, nós fizemos uma ampla discussão porque 
nós queríamos exteriorizar o código de ética. O movimento que aconteceu 
em 2000, foi pegar o código de ética que era para consumo interno e 
transformá-lo numa peça de compromisso público [...] tivemos uma ampla 
divulgação, nós entregamos o código de ética para a imprensa, formadores 
de opinião, fornecedores, sistema de defesa do consumidor, Ministério 
Público etc. [...] uma decisão de nós assumirmos um contrato unilateral [com 
a sociedade] para sermos cobrados (E16). 

 

A questão do combate à lavagem de dinheiro, por exemplo, é um aspecto que se destaca nesse 

quesito em relação aos bancos. Dada a regulamentação, que responsabiliza os administradores 

por este tipo de ato, os processos têm se tornado mais rigorosos, juntamente com a cobrança 

social. O próprio Pacto Global incluiu, como vimos, esta questão em seus princípios. 
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Quadro 9. Grupo Ética e Transparência nos negócios. 

Grupo Ética e Transparência nos negócios 

Ação-Prática Público 
beneficiário 

Discurso de 
justificação 

Interesses 
 

Prova associada 

Ética e 
transparência nos 
negócios 

Toda a 
sociedade 

Conduta ética 
 

Nível das 
relações inter e 
entre empresas 

Publicação de 
um código de 
ética. 
Adesão ao 
Pacto Global 

 
 
De acordo com o Quadro 9, identificamos provas associadas ao grupo Ética e Transparência 

nos negócios, que são a publicação do código de ética e também a adesão ao Pacto Global. 

Devemos ressaltar que este grupo mereceria estudo específico, principalmente no Campo das 

Organizações Bancárias, para o qual a informação é elemento essencial. Todavia, foge aos 

objetivos da tese. 

 

O grupo de ações denominado Organizacional engloba as questões pertinentes a toda 

organização produtiva, de modo geral. No Campo das Organizações Bancárias, existem ações 

direcionadas aos diferentes públicos: comunidade, fornecedores, clientes, colaboradores e 

meio ambiente, com ações voltadas à ecoeficiência.  

 

Além disso, destacam-se ações relacionadas à questão da Diversidade – que significaria o 

reconhecimento das diferenças, perpassando todos os públicos79. Nesse item sobressaem-se 

programas direcionados ao público interno – os colaboradores; aos clientes – visando melhor 

acessibilidade, por exemplo, de deficientes; e à comunidade – com projetos e programas 

visando a inclusão social de grupos específicos. A acessibilidade, do ponto de vista do 

negócio bancário, está incluída no outro grupo de ações identificado. Ainda em relação à 

comunidade, destaca-se a Ação Social, que inclui também voluntariado, esportes e cultura.  

 

Já o grupo de ações denominado Produtos refere-se a aspectos evidenciados na gestão do 

próprio negócio bancário. Cada ação é construída direcionada a um específico público, 

                                                 
79 É possível constatar, nas campanhas publicitárias dos bancos, a utilização de um maior número de artistas 
negros, por exemplo, reflexo das políticas de diversidade dos bancos, como é o caso do ABN Real, Itaú, Banco 
do Brasil, entre outros. 
 



 

 

188 

 

revelando também um específico interesse e uma justificação em termos do bem comum. São 

elas: 

 

� Microfinanças, que engloba a questão do microcrédito, da bancarização e dos 

correspondentes bancários;   

� Financiamentos com critérios sócio-ambientais;  

� Fundos de investimento socialmente responsáveis; e, 

� Outros produtos socialmente responsáveis. 

 

O item “Outros Produtos socialmente responsáveis” não será objeto de análise. Entendemos 

que os três primeiros são suficientes para evidenciar a institucionalização da RSE no Campo, 

pois são ações focadas, estruturadas e disseminadas no Campo. Então, todas as ações 

possivelmente identificadas, que não as três primeiras, está contido nesta categoria “Outros 

Produtos”.  

  

Não buscando esgotar, mas exemplificar o que seriam estes “Outros Produtos” divulgados por 

alguns bancos como socialmente responsáveis estão: a concessão de créditos específicos para 

ações ecologicamente corretas –  como por exemplo, instalação de máquinas e equipamentos 

visando reduzir o consumo de energia ou energias alternativas –, ou créditos direcionados a 

públicos específicos – como deficientes, grupos minoritários, por exemplo –, ou o próprio 

negócio de financiar a produção –  que não se confunde com o microcrédito, dado os valores 

envolvidos. Outra linha de ação que pode ser caracterizada como uma atuação socialmente 

responsável, identificada também em alguns bancos, é o desenvolvimento de arranjos 

produtivos locais, onde o banco entra com o papel de organizar a produção local de uma 

região – um exemplo é o programa Desenvolvimento Regional Sustentável, do Banco do 

Brasil.  

 

6.2.1 Grupo Organizacional 

 
As ações do Grupo Organizacional são extensamente trabalhadas nas organizações do Campo, 

algumas mais e outras menos, dependendo de cada organização. Deve ser ressaltado que para 

muitas organizações do Campo ainda é este primeiro grupo que prevalece, quando não 

somente ele que existe.  
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Dentro do grupo Organizacional é a ação social voltada às comunidades que predomina na 

maior parte das organizações. A forma de lidar com ela, todavia, tem se alterado ao longo dos 

anos, passando de projetos assistencialistas-filantrópicos a projetos auto-sustentáveis, 

consoante ao discurso de parcerias advindo da nova ordem mundial, conforme discutido no 

capítulo 4. 

 

Dada a amplitude das ações do grupo Organizacional, selecionamos para análise ações 

voltadas a três públicos: comunidade/ação social, fornecedores e meio ambiente, por 

julgarmos serem exemplificativos dos aspectos que queremos abordar – as justificações e os 

interesses envolvidos nas ações. Entretanto, foge aos propósitos da pesquisa elencar as 

organizações comprometidas com estas ações. Serão, portanto, em alguns casos, apresentados 

exemplos de atuações, o que não implica dizer que outros bancos não possam tê-las, inclusive 

com níveis variados de estruturação. 

 

Em relação aos outros públicos, deve-se salientar que eles não ficaram de fora da pesquisa, 

mas não foram destacados na análise, uma vez que o objetivo deste item é evidenciar o 

sentido da construção da ação como socialmente responsável, buscando as justificações e 

interesses envolvidos.  

 

Especificamente em relação aos Clientes, observou-se que os bancos optaram pela 

segmentação, proporcionando um tratamento diferenciado aos seus diferentes públicos, 

justificando esta ação com base no direito do cidadão, de ser bem atendido, por exemplo. Em 

relação aos Colaboradores, ações e justificações são extensamente manifestadas nas 

organizações pesquisadas – em contrapartida às demissões dos últimos 10 anos, como visto 

no capítulo 5. Contudo, não nos aprofundamos nas ações voltadas a estes dois públicos, por 

considerá-los estrategicamente voltados ao negócio da empresa e um reflexo maior do esforço 

dos bancos em conquistar e manter seu mercado, dentro da reestruturação ocorrida, o que nos 

faria desfocar a análise. 
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6.2.1.1 Ação social/ Comunidade 

 

No âmbito da RSE, a ação social é a prática mais antiga, mais comum e mais divulgada entre 

as empresas (IPEA, 2001; PAULA e ROHDEN, 1998). Tradicionalmente, estas ações podem 

se expressar em filantropia ou em projetos sociais em parceria80. 

 

Segundo Donaldson (2005), as iniciativas sociais corporativas diferem da filantropia 

tradicional por serem ligadas aos valores fundamentais da empresa, de forma a alavancar as 

competências essenciais (core competencies). 

 

As ações sociais das organizações bancárias, chamadas pela maioria dos atores pesquisados 

de Investimento Social, anteriormente desordenadas e pontuais, nos últimos anos passam a 

estar mais focadas. O foco eleito é, basicamente, a educação. Algumas optam por focar em 

educação fundamental, outras, em educação profissionalizante, educação universitária etc., de 

acordo com o atendimento de seus interesses específicos. 

 

Em alguns bancos optou-se pela criação de fundações ou institutos para tratar diretamente da 

ação social, como é o caso da Fundação Bradesco, da Fundação BankBoston, da  Fundação 

Banco do Brasil, da Fundação Itaú Social, entre outros. Outros têm as ações sociais 

vinculadas às recentes áreas de Responsabilidade Social – como é o caso do Santander, do 

ABN e da Nossa Caixa, entre outros –, ou pessoas vinculadas a departamentos já existentes, 

como o departamento de Recursos Humanos, por exemplo – como é o caso do Citibank e do 

JP Morgan –, ou são, ainda, decorrentes de iniciativas informais dos funcionários na 

organização – podendo ser estas depois apropriadas em programas organizacionais, como o 

voluntariado, por exemplo. 

 

Além da focalização verificada, consoante ao discurso empresarial, verificamos preocupação 

com o efeito multiplicador da ação. Sobretudo nos maiores bancos, não se deseja fazer 

                                                 
80 Na argumentação de alguns autores sobre ações sociais empresariais, ao invés de ser marcada por programas 
assistencialistas e paternalistas, que colaboram com a manutenção do status quo, a verdadeira empresa-cidadã 
estaria envolvida e preocupada com iniciativas promotoras de desenvolvimento e transformação social 
(LANDIN, 1993; MCINTOSH et al., 1998; PAULA E ROHDEN, 1998). Segundo Landin (1993), a filantropia 
no Brasil guarda ainda conotação de caridade, mas pouco a pouco a mentalidade vai mudando, e vão surgindo 
projetos onde as organizações entram com recursos de diversas naturezas, gerenciando-os ou ensinando a própria 
comunidade a fazê-lo, de forma a mudar também a consciência de cidadania e participação no processo de 
mudança da sociedade, no interior da comunidade (LANDIN, 1993). 
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simplesmente donativos, nem projetos sociais pontuais, que atendam a um número específico 

de pessoas, mas sim fazer um trabalho que tenha a capacidade de gerar frutos, ser repassado e 

ampliado nas comunidades. 

 

A questão das parcerias também deve ser destacada neste item. Nas entrevistas, 

recorrentemente são citados projetos que congregam diversos tipos de atores, que dividem a 

responsabilidade, trazendo novas soluções para antigos problemas. É esta a tônica da atuação 

em relação à comunidade. 

 

No Anexo C encontra-se uma relação de projetos sociais dos bancos, preparada com base no 

Balanço social dos Bancos/Febraban de 2003. Selecionamos alguns projetos para ilustração e 

conhecimento do tipo de atuação encontrada no Campo em relação à comunidade, 

evidenciando a amplitude da inserção dos bancos neste tipo de ação.  

 

Além da atuação em educação, muitos bancos investem em cultura e esportes, como é o caso 

do projeto Finasa Esportes (Bradesco), que se volta, segundos entrevistados no Bradesco, em 

última instância, além do esporte em si, para a construção de cidadania (E7).  

 

Dentro do grupo Ação Social, além disso, uma prática que se destaca do ponto de vista dos 

interesses envolvidos, é o Voluntariado, a seguir analisado. 

 

6.2.1.1.1 Voluntariado 

 
Voluntariado envolve tanto a dimensão da ação social como a de colaboradores – os 

voluntários. É, talvez, o programa mais estratégico em termos de ação social, por lidar com 

aspectos relativos à imagem externa e interna da organização.  

 

Um evento crítico em relação à prática do voluntariado, de maneira geral, que se reflete 

também na implementação de programas de voluntariado no âmbito empresarial, refere-se à 

proclamação pela ONU, em 2001, do Ano Internacional do Voluntariado. A partir disto, 

principalmente, muitas empresas passam a incentivar a prática e/ou implementar programas 

de voluntariado, como é o caso de muitas das organizações pesquisadas. A propósito, no 

Brasil, a presidente do Comitê Brasileiro do Ano do Voluntariado foi Milú Vilela, que é 

ligada a um grande banco brasileiro. 
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A prática do voluntariado e/ou a adoção de programas de voluntariado é encontrada na maior 

parte das organizações bancárias do Campo, conforme análise do Balanço Social dos 

Bancos/Febraban. Dentre as organizações pesquisadas, a maioria declarou que tem e/ou apóia 

programas de voluntariado. O que se observou, na maior parte dos casos, é que as 

organizações apropriaram-se de uma ação já existente entre os funcionários, passando a 

direcioná-la – muitas vezes para o foco de atuação social da organização e/ou para projeto 

específico patrocinado por ela –, organizando-a de acordo com a lógica empresarial e, por 

vezes, destinando-lhe recursos. O programa de voluntariado passa, então, a compor o espectro 

de ações socialmente responsáveis da organização. 

 

Poucos foram os bancos que declararam que não possuem programas de voluntariado e, ao 

mesmo tempo, declararam que não apóiam esse tipo de ação por considerar ser de difícil 

operacionalização, argumentando, em um caso, que os funcionários não teriam tempo livre 

para se dedicar, uma vez que já são muito exigidos no trabalho. No Quadro 10 apresentamos 

exemplos de atuação em voluntariado, em duas organizações. 

Quadro 10. Exemplos de atuação em voluntariado em organizações pesquisadas 
Citibank  

Criado em 1997, o programa CitiEsperança, por meio da iniciativa dos funcionários do Citigroup Brasil, mais 
do que dar apoio financeiro, tinha como objetivo colaborar com as comunidades carentes, dedicando tempo e 
conhecimento aos projetos sociais. Três anos depois de sua fundação, a diretoria do Citigroup, percebendo a 
qualidade e a urgência das ações desenvolvidas pelo grupo, decidiu apoiar a iniciativa e lançou a primeira 
campanha do CitiEsperança Brasil. Foi quando surgiu a iniciativa da contrapartida: isto é, para cada R$ 1,00 
doado pelos funcionários para os projetos sociais, a Instituição doaria R$ 1,00. Com isso, o Programa ganhou 
força. As contribuições aumentaram e, no ano seguinte, o CitiEsperança Brasil passou a funcionar dentro do 
próprio Citigroup (CITIBANK, 2005).  
 
“É um programa, mas já está se institucionalizando. Já tem uma consultoria interna, que já o está 
transformando numa instituição [...] É voluntariado, extremamente ativo. Hoje temos basicamente ¼ de 
nossos funcionários como voluntários. A cada 1 real que o funcionário coloca, o banco coloca mais 1 real de 
seus fundos” (E32). 

ABN Amro Real 
Instituto Escola Brasil – busca combater a evasão escolar no sistema público de ensino pelo incentivo às 
atividades esportivas e culturais. Atualmente, cerca de 110 mil crianças são atendidas pelo Instituto em todo o 
Brasil. Criado por funcionários do banco, que atuam de forma voluntária, a entidade conta com o apoio do 
banco na realização de projetos que propiciem o exercício da cidadania e contribuam para a formação de um 
ambiente escolar integrado e participativo (ABN AMRO REAL, 2005) 

 
 

O BankBoston, por exemplo, afirma que cerca de 30% de seus funcionários envolvem-se, em 

maior ou menor grau, nas atividades de voluntariado dentro do programa do banco. Nos dois 

exemplos do Quadro 10, as organizações criaram organizações específicas, normalmente 
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ONGs, visando a institucionalização do voluntariado no banco. Ou seja, trata-se de trazer uma 

atividade que já existe informalmente para a estrutura da organização, evidenciando interesses 

envolvidos no processo, justificados pela capacidade da organização em melhorar/catalisar o 

processo. 

 

6.2.1.2 Fornecedores 

 
Em relação aos fornecedores, as políticas desenvolvidas pelos bancos em relação à 

disseminação de conceitos, por um lado, e as exigências de práticas de RSE, por outro, são 

relativamente recentes. Destacam-se as políticas desenvolvidas por alguns bancos, como é o 

caso do ABN Amro Real, que trabalha no sentido de trazer os fornecedores também para o 

movimento pela RSE, ao invés de impor-lhes as condições de fornecimento.  

 

O Bradesco, como outro exemplo, desenvolveu um sistema que busca monitorar os 

fornecedores, no sentido de verificar sua conduta, em diversos níveis além do econômico-

financeiro. Para se cadastrar como fornecedor do Banco, a empresa deve preencher um 

formulário que abrange questões diversas sobre seu funcionamento. Alguns dos elementos 

citados pelos entrevistados foram: cuidados com a exploração do trabalho infantil, trabalho 

com deficiente físico, respeito ao meio ambiente, ambiente de trabalho, treinamento de 

funcionários, espécie de vínculo empregatício, dando preferência ao regime CLT, questão de 

nível salarial, se está compatível com a categoria de mercado, os benefícios etc. Segundo o 

entrevistado (E7), estes são fatores de exclusão de fornecedores. Ainda, por vezes, ocorrem 

visitas aos fornecedores para checar as informações.  

 

Segundo o entrevistado no Bradesco, diretor de compras, atualmente o procedimento é 

verificar as informações na seleção do fornecedor e durante a prestação do serviço: “Mas vem 

vindo uma onda aí pela frente, um novo estágio, que a gente vai visitar a empresa 

freqüentemente e exigir dela isso, para ver se está cumprindo tudo aquilo [...] está evoluindo 

muito isso aí” (E7). Assim, enfatiza o entrevistado que esta política está em evolução, 

acompanhando a evolução da questão na sociedade. 

  

Sobre a origem da preocupação com os procedimentos com relação a fornecedores, esclarece 

o diretor que sua administração começou em 1998, e desde lá isso tem sido feito: “Está 

evoluindo, tem muito por fazer ainda, mas estamos com uma tendência de mercado para fazer 
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isso” (E7). O diretor de compras salienta que não existiu um modelo a ser seguido, mas esse 

posicionamento dá-se em consonância com a política maior do Banco: 

 
Veja bem, foi no dia-dia, foi também uma questão da própria política do 
Banco hoje, [...] fica muito transparente essa preocupação hoje com o 
mercado, com o cliente, com o fornecedor, e aqui no banco a gente tem uma 
noção muito clara de que cada vez que a gente começa a exigir isso do 
mercado, o mercado começa a melhorar o nível, a gente começa a 
estabelecer um padrão de mercado. Eu faço isso, nosso concorrente lá o 
outro banco também vai fazendo, e a gente vai criando padrões de mercado, 
vai melhorando. E é lógico que a gente viu no mercado também, algumas 
práticas que estão acontecendo, uma tendência. Tem muita literatura hoje no 
mercado sobre esse assunto (E7). 

 

Depreende-se deste discurso a visão que o Banco tem de sua capacidade de mobilizar outros 

atores a adotarem práticas similares, ou seja, seu papel de construtor e definidor de modelos 

para a sociedade, dada sua magnitude e conseqüente importância econômico-social.  

 

A seguir, no Quadro 11, apresentamos trechos de entrevistas evidenciando o tratamento dado 

à relação do banco com seus fornecedores, dentro do movimento pela RSE. 

 

Quadro 11. Discursos em relação a fornecedores em organizações pesquisadas 
Banco do Brasil 

Querem ser reconhecidos por todos como um banco socialmente responsável, então, devem se preocupar com 
todos os onze públicos, tem coisas previstas, tem umas já sendo feitas, outras não. Para fornecedores, 
acabamos de aprovar uma política, a gente vai cobrar uma postura similar à nossa carta de princípios. O 
banco até pouco tempo não se preocupava, por exemplo, com os terceirizados (E43). 

Itaú 
Nós sempre fomos rigorosos com fornecedores, então tem essa posição de longa data, mas se você colocar 
esses aspectos ambientais, aspectos de situação de trabalho infantil e alguns componentes, eu acho que de 
uma certa forma a gente acompanhou o movimento da sociedade, Instituto Ethos, tudo isso. Então, eu diria 
que de uns cinco anos para cá isso passou a ser mais rigoroso, políticas mais definidas, por exemplo, a 
Empresa Amiga da Criança. Então, você fica um pouco articulado com a própria sociedade (E16). 

Bradesco 
[...] eu não vou dizer sempre, mas nos últimos anos nós temos adotado esses procedimentos, e hoje está 
absolutamente consolidado, totalmente consolidado [...] Nós somos um pouco rigorosos nisso e insistimos 
para que as empresas contribuam no social. [...] (há casos em que o fornecedor) tem que se adequar aos 
requisitos para vender para o Bradesco. Lógico, que tem as exceções, você tem uma empresa única, e [...] eu 
preciso do produto dela, mas se nós tivermos ‘n’ fornecedores e um não se enquadra, nós deixamos de 
cadastrar. (A política existe) já há algum tempo, desde 1999, que a gente teve uma consultoria e a gente 
elaborou esses pedidos de informações aos fornecedores que consta isso (E7). 

 
 

Nos trechos apresentados no Quadro 11, observa-se que as políticas para fornecedores, em 

relação a aspectos de RSE, são relativamente recentes. Ainda, observou-se que os bancos vêm 

estruturando-as de forma similar, optando por disseminar o conceito de responsabilidade 

social em toda sua cadeia. 
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6.2.1.3 Meio ambiente – Ecoeficiência 

 
De acordo com Almeida (1998), para o World Business Council for Sustainable Development 

(Genebra 1996 – Ecoeficient Leadership) ecoeficiência significa a competitividade na 

produção e colocação no mercado de bens ou serviços que satisfazem às necessidades 

humanas, trazendo qualidade de vida, minimizando os impactos ambientais e o uso de 

recursos naturais, considerando o ciclo inteiro de vida da produção e reconhecendo a 

"ecocapacidade" planetária. 

 

Poder-se-ia argumentar que esta preocupação não faz parte do Campo das Organizações 

Bancárias, uma vez que, trabalhando com serviços, não poluem ou destroem o meio ambiente. 

Contudo, dado o volume de recursos naturais que utiliza em suas atividades – principalmente 

papel, mas também combustível, tinta etc –, em parte dos bancos pesquisados já existe 

programas visando o consumo responsável dos recursos, em fases distintas, como pode ser 

verificado por meio dos exemplos de discursos, transcritos no Quadro 12. 

 

Averiguamos na pesquisa, em relação aos programas de ecoeficiência, além dos discursos 

apresentados no Quadro 12, que algumas organizações iniciaram sua inserção no movimento 

pela RSE a partir destes programas, por exemplo, de reciclagem de lixo, e aos poucos foram 

aumentando seu escopo. Verificamos que é também uma forma, como a ação 

social/voluntariado, de envolver o funcionário, fazê-lo sentir-se parte da empresa e, assim, 

construir uma nova cultura, alinhada à estratégia da organização. 
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Quadro 12. Discursos em relação aos programas de ecoeficiência em organizações 
pesquisadas 

Banco do Brasil 
[...] É aqui que entra muito forte, o meio ambiente [...] mas a gente considera uma parte interessada, que está 
diretamente ligada aos negócios do banco em todos os sentidos. Internamente, no uso de recursos naturais, por 
exemplo, no uso de energia, de água, de papel. O Banco do Brasil é o maior consumidor de papel da América 
latina. É o que mais consome. E tem um poder de compra no mercado que a gente pode estar localizando o 
papel reciclado em maior escala etc. [...] Isso tem ganho econômico também. A gente não esconde isso. Por 
outro lado, o Banco do Brasil tem que cumprir a lei [...] até porque a lei de crimes ambientais ela 
responsabiliza por operações [...] (E43). 

BankBoston 
O Boston mudou, toda papelaria agora é de papel ecológico, que também implica em uma mudança de 
cultura, das pessoas se acostumarem. Outro dia ouvi uma discussão de uma pessoa de outra empresa que tava 
aqui embaixo e ela falava que o papel é interessante que isso implica em uma redução de custos, muito 
interessante, e aí o funcionário do Boston falava: não, não, esse papel é um papel ecológico, na verdade muito 
menos árvores são derrubadas etc. Então, as duas coisas podem ser verdadeiras, isso na verdade é um bom 
exemplo de como a responsabilidade social está clara dentro da cabeça da empresa [...] o que está por trás 
disso é a questão de sustentabilidade, o fato dele custar menos ou não, vem em segundo lugar. E as duas 
coisas podem existir (E35). 

WestLb 
[...] não conseguimos a estatística de o quanto já mudou em um mês do programa, mas você já vê as pessoas 
com o copinho na mão procurando o lixo certo, e as pessoas dizem, não era sem tempo da gente doar etc, e a 
gente sabe, que essas coisas chegam até à diretoria [...] foi nosso esforço no último ano, arredondando, então, 
vamos ganhar credibilidade para o projeto, para o grupo, para o conceito, então esta foi a primeira fase. Os 
funcionários estavam prontos [...] Mesmo que seja uma pessoa que nem tenha noção da complexidade da 
responsabilidade social, ela está de alguma forma já envolvida, então a gente sentiu que isso aconteceu. Teve 
uma valorização, naquele momento, não importou muito para eles que isso foi bom, que atingiu nosso 
objetivo, naquele momento, para aquela ação, eles foram envolvidos, então o conceito passa a fazer parte do 
dia-a-dia deles (E34). 

Nossa Caixa 
[...] Dentro do banco, com a sua nova política, temos o Sistema de Gestão Ambiental, instituído no dia 15 de 
dezembro de 2003, no final do ano passado. Seja serviços coletores, coleta seletiva, reciclagem, papel 
reciclado em uso de nossas impressoras, em clipping, os nossos clippings, que são jornais distribuídos aqui 
diariamente. Toda uma política voltada para consumo consciente [...] São 930 toneladas de papéis que foram 
para a reciclagem [...] já está nos 12 prédios da Administração Central em São Paulo, envolvendo mais ou 
menos 3000 funcionários, e agora já está começando a expandir (E33) 
[...] Mas você vai ver no prédio todo, nas mesas, não existe mais lixo. Existe aquela caixinha que a própria 
empresa que é contratada aí... e hoje já instituiu ‘na boa’. Você coloca o papel lá no final da tarde, ou antes, 
você pode ir nos coletores, cada coletor tem o seu saco de lixo(E33). 

 
 
6.2.2 Grupo Produtos 

 
Nesse item analisamos as ações de Microfinanças, Financiamentos Sócio-ambientais e Fundos 

de Investimento Socialmente Responsáveis, buscando, principalmente nas entrevistas, 

encontrar elementos que caracterizem a construção destas ações como parte do processo de 

institucionalização da RSE, ou seja, buscando analisá-las à luz do referencial teórico 

apresentado.   
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6.2.2.1 Microfinanças 

 
Segundo Alves e Soares (2004), microfinanças são a prestação de serviços financeiros 

adequados e sustentáveis para a população de baixa renda, tradicionalmente excluídas do 

sistema financeiro tradicional, com a utilização de produtos, processos e gestão diferenciados. 

As entidades microfinanceiras são aquelas especializadas em crédito, constituídas na forma de 

ONGs, Oscips, cooperativas de crédito de pequeno porte, Sociedade de Crédito ao 

Microempreendedor (SCM), bancos comerciais públicos e privados – principalmente por 

meio de correspondentes bancários e de carteiras especializadas, e de fundos institucionais.  

 

Segundos os autores, nos últimos vinte anos o mercado das microfinanças tem sofrido um 

rápido processo de desenvolvimento e estruturação, havendo uma estimativa de que mais de 

23 milhões de pessoas acessem serviços ofertados por mais de dez mil instituições 

especializadas. E se antes a atuação basicamente dava-se por meio de ONGs, um aspecto que 

deve ser salientado é o interesse que esse segmento tem despertado, principalmente nos 

últimos cinco anos, no setor financeiro tradicional (ALVES e SOARES, 2004). 

 

Em dados do Bacen, de agosto de 2004 (BACEN, 2004), destaca-se o investimento do 

Campo, impulsionado pelo Bacen, na ampliação do acesso da população aos serviços 

financeiros, como: 

 

� Abertura de contas correntes e de contas de poupança simplificadas, com uma estimativa 

de 6,5 milhões de pessoas beneficiadas. Em 14 meses, dois milhões de novas contas 

somente pela Caixa Econômica Federal. 

� Expansão das microfinanças: destinação de 2% dos depósitos à vista para operações de 

microfinanças (volume de recursos estimado em R$ 1,1 bilhão); e, empréstimos com taxa 

de juros máxima de 2% a.m. 

� Estabelecimento de correspondentes bancários: cerca de 1.444 municípios não contavam 

com atendimento bancário, à época da publicação da lei, em 2003. Em agosto de 2004, há 

mais de 31.000 correspondentes bancários, número superior ao de agências bancárias 

(17.000), gerando benefícios como o fortalecimento da economia das micro-regiões em 

decorrência dos novos postos de atendimento. Atualmente, todos os municípios brasileiros 

já contam com atendimento bancário (BACEN, 2004). 
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Um evento crítico na análise da construção das Microfinanças como um produto socialmente 

responsável foi a designação do ano de 2005, pela Assembléia Geral das Nações Unidas, 

como o Ano Internacional do Microcrédito, visando fomentar o microcrédito e a microfinança 

ao redor do mundo, “como meio de melhorar a vida dos mais pobres e caminhar em direção 

aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)” (UNICRIO, 2005), entendido como 

um “poderoso instrumento” para o cumprimento de uma das metas, de reduzir pela metade, 

até 2015, a percentagem de pessoas que vivem com menos de um dólar por dia. Assim, o 

objetivo é reunir apoios para tornar os serviços financeiros mais acessíveis aos pobres e às 

pessoas de baixos rendimentos. O Ano tem ainda como objetivo conscientizar o público do 

papel do microcrédito e do microfinanciamento e promover parcerias inovadoras entre 

governos, doadores, organizações internacionais, organizações não governamentais, setor 

privado, universidades e clientes de microfinanciamento (RUNIC, 2005). 

 

6.2.2.1.1 Microcrédito 

 
A principal atividade do setor de microfinanças – pela importância que tem junto às políticas 

públicas de superação da miséria pela geração de trabalho e renda –, é o microcrédito. Trata-

se de concessão de crédito para o financiamento de pequenos empreendimentos e diferencia-

se dos demais tipos de empréstimo essencialmente pela metodologia utilizada, que contempla: 

agente de crédito, garantia solidária e prazos curtos e valores crescentes. Segundo Alves e 

Soares (2004), há uma enorme demanda no Brasil pelo microcrédito, seja de pequenas 

unidades produtivas, seja por pessoas que trabalham por conta própria. Mas a oferta não é tão 

grande assim. Excluídas as cooperativas de crédito e a rede de correspondentes bancários, 

existiam aproximadamente 41 SCM, em dezembro de 2003, e 121 entidades sem fins 

lucrativos, em julho de 2002, que atendiam cerca de apenas 1% da demanda nacional, cerca 

de 150 milhões de reais – sendo que metade desse valor é realizado por uma única instituição, 

o Crediamigo do Banco do Nordeste; o restante é composto por instituições com média de 

1311 clientes ativos e empréstimo médio de R$ 875,00 (ALVES e SOARES, 2004). 

 

Várias esferas do governo passam a se preocupar com a questão do microcrédito nos últimos 

anos. O Programa Comunidade Solidária, do Governo Fernando Henrique Cardoso, 

estabeleceu um Conselho para tratar da expansão do microcrédito, em 1995. Mesmo atuando 

em sintonia com outros órgãos governamentais, como o Bacen, o resultado deixou a desejar, à 
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época. Segundo o Diretor do Bacen, Sergio Darcy, falando-nos sobre a origem da 

preocupação em regulamentar o microcrédito no Brasil: 

 
Foi uma proposta apresentada em 1997 numa reunião do CMN, Pedro 
Parente, a pedido da Ruth Cardoso [...]. O Comunidade Solidária estava 
debatendo a questão, e pediu que o Bacen estudasse a questão da Sociedade 
de Crédito para o Microempreendedor, já dentro do conceito de microcrédito 
[...] não consegui levar avante o projeto, também por considerações da 
época, e voltei com o projeto [...] com o Armínio Fraga, em 1999. [...]  
fechamos o projeto na reunião que nós tivemos, até com a presença da Dona 
Ruth, e [...] essa lei deu origem a uma resolução [...]. Passou-se o tempo, não 
se prosperou muito nessa área de microcrédito (E1). 
 

Em 2003, o governo federal lança legislação visando o estímulo do microcrédito – Resolução 

310981, de julho de 2003, do Bacen, e Lei 10735, de setembro de 200382. Assim, uma parcela 

de, no mínimo, 2% dos saldos dos depósitos à vista dos bancos devem ser aplicadas em 

microcrédito. De acordo com a resolução, quem não aplicar o percentual estipulado deverá 

deixar, a juro zero, o valor no Bacen. Nas palavras do Diretor do Bacen: 

 
[...] a partir de 2002/2003, passou a ter um empenho forte do Governo 
Federal, já no Governo Lula; no (governo) Fernando Henrique fizemos 
muitos trabalhos bons, mas o governo Lula é que direcionou esforços para 
que isso se efetivasse. Então, com isso, já tínhamos feito um bom trabalho 
[...] e depois, mais recentemente, foi aprovada a lei no congresso, com a 
proposta da Fazenda, de direcionar 2% dos depósitos a vista para operações 
de microcrédito, microfinanças, de modo geral no país [...] O banco recolhe 
ao Banco Central, fica sem remuneração, atualmente por 60 dias, uma 
penalização se ele não emprestar. [...] O Banco médio, o banco de atacado, 
ele não está voltado para isso (E1). 

 

Mas, apesar da regulamentação, segundo Ribeiro (2005), menos da metade do valor exigido 

pelo Bacen foi aplicado em microcrédito – de R$1,3 bilhão que deveria ter sido emprestado 

                                                 
81 Dispõe acerca da realização de operações de microfinanças destinadas à população de baixa renda e a 
microempreendedores. Resolução de 24.07.2003 (BACEN, 2003).  
82 Lei 10.735, de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre o direcionamento de depósitos à vista captados pelas 
instituições financeiras para operações de crédito destinadas à população de baixa renda e a 
microempreendedores, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Incentivo à Implementação de 
Projetos de Interesse Social (PIPS), e dá outras providências. Mais recentemente, por meio da Lei 11110, de 
25.04.2005, foi instituído o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), com o objetivo 
de incentivar a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores populares. O PNMPO tem por 
finalidade específica disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado. A Lei considera 
microcrédito produtivo orientado o crédito concedido para o atendimento das necessidades financeiras de 
pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, utilizando metodologia 
baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a atividade econômica. São 
recursos destinados ao PNMPO os provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e da parcela dos 
recursos de depósitos a vista destinados ao microcrédito, de que trata a Lei 10735, de 11.09.2003 (BRASIL, 
2005). 
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em 2004, apenas R$500 milhões foram repassados à população e às microempresas. Então, a 

maior parte, cerca de R$ 800 milhões, ficou no Bacen. Para o autor, isso se deve à falta de 

interesse dos bancos aliada à dificuldade de acesso para o público de baixa renda.  

 

Deve ser ressaltado que no Balanço Social dos Bancos/Febraban de 2003, o produto 

microcrédito aparece no item Comunidade e Negócios, inserido no mesmo grupo da Ação 

Social, que trata das Relações com a comunidade, o que pode ser verificado no Anexo C. 

Portanto, está caracterizado pela Febraban como parte de uma atuação social da organização, 

evidenciando a justificação em termos do bem comum. Em alguns dos bancos pesquisados, 

porém, é tido como parte da estratégia de negócios, principalmente naqueles que buscam 

expandir sua base de clientes. 

 

No Quadro 13 apresentamos exemplos de discursos sobre a atuação de bancos em relação ao 

microcrédito, buscando evidenciar a justificação que suporta a ação, não significando que os 

bancos não citados não tenham o programa, como já foi salientado. Os casos são apenas 

ilustrativos e não se relacionam à qualidade da ação, que não foram avaliadas, mas a aspectos 

que se deseja evidenciar, retirados das entrevistas.   

 

De acordo com o Quadro 13, verifica-se nos discursos que muitos bancos estavam pensando 

em atuar em microcrédito antes da Resolução. Entretanto, foi salientado também, pela maior 

parte dos bancos pesquisados que, por diversas razões, não realizam a operação na forma 

fixada pela legislação.  
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Quadro 13. Discursos em relação ao microcrédito em organizações pesquisadas 
BankBoston 

E o interessante é que foi antes dessa história, porque depois que o Banco Central mandou todo mundo fazer, 
todo mundo tinha que fazer, e, na verdade, isso aconteceu no momento que a gente já estava com um grupo 
constituído [...] foram 30 funcionários executivos, do primeiro time [...] mas acho que é super interessante a 
história, a forma que isso começou dentro da empresa, mostra como isso está arraigado na cultura, mesmo 
(E35). 

Nossa Caixa 

[...] Tem o microcrédito específico que é o Banco do Povo Paulista [...] O Banco do Povo é um projeto da 
Secretaria de Emprego e Geração do Trabalho [...] São parcerias com a Prefeitura, que cede o espaço, para 
que se instale um comitê de crédito na cidade que vai analisar e liberar esses microcréditos, que, se não me 
engano, vão de 200 reais a 5 mil reais, com juros de 1% ao mês. [...] Sim, somos parceiros. Agora, temos 
também nosso microcrédito, que é diferente do Banco do Povo, porque a taxa é de 2% ao mês, relacionando à 
resolução federal (E33). 

ABN Amro Real 

Estávamos num momento de muita discussão sobre de que forma implementar e praticar alguns conceitos (de 
responsabilidade social) [...] Comprou mais alguns (exemplares do livro), deu aos superintendentes e falou: 
“Vamos começar a operação de microcrédito”. [...] Foi formada uma equipe, trouxeram uma pessoa de risco 
para cuidar exclusivamente desse projeto, que foi lançado em julho de 2002. Foi anterior à resolução [...] 
(E28). 

Citibank  

Nós temos uma outra área no banco que é exatamente a promoção de negócios através de pequenos 
empréstimos. Não é uma financeira, é uma promotora de negócios, que tem programas de educação financeira 
exatamente voltados a isso, ao consumo consciente, onde você vê o tamanho de suas possibilidades, ensine 
como poupar, como aplicar e comprar, o momento oportuno, pesquisa de preços [...] é de 200 a 1000 reais. 
São lojas de financiamento para o consumo. Na verdade, não é uma adequação às normas de microcrédito de 
2%, é promoção de negócios. Não é o microcrédito de acordo com a lei de julho passado, mas é como você 
tem várias outras financeiras. Temos essa atividade que está crescendo fortemente, ocupando um espaço 
importante no mercado. Ela está crescendo organicamente, deve chegar até o fim do ano com 25, 26 lojas 
(E32). 

Safra 

O banco não tem essa finalidade que seria necessária para praticar esse tipo de crédito [...] na base da 
pirâmide você teria que ter centenas de milhares de agências, nós temos 78, [...] aí você vai entupir a agência.  
Esse é o problema de nossa impossibilidade física. Até que a gente acha essa política inteligente, acha que ela 
tem que insistir no mercado. Mas primeiro você tem que ter nicho de mercado [...] (E12). 

 
 
Como exemplos de atuação em microcrédito, o BankBoston opera por meio do Banco do 

Povo, em Minas Gerais. Salientam as entrevistadas que o banco estava trabalhando no assunto 

microcrédito antes da regulamentação governamental, por meio de um grupo de trabalho 

voluntário formado para estudar a questão. Segundo as entrevistadas, este tipo de preocupação 

seria uma evidência de que a preocupação social faz parte da cultura da organização. 

 

Também no ABN Amro Real, a idéia de operacionalizar o microcrédito veio antes da 

Resolução do Bacen. Segundo o entrevistado (E28), a idéia começou no ABN no primeiro 
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semestre de 2001, quando um executivo leu o livro “O Banqueiro dos Pobres”, de 

Muhammad Yunus83 (YUNUS, 2003), e gostou – como evidenciado no Quadro 13. 

 

Em relação à posterior Resolução do Bacen que trata do microcrédito, o entrevistado no ABN 

entende que ela teve um papel muito grande, por trazer esse tipo de questão para os bancos. 

Contudo,  

Eu acho que a resolução é importante, tem os seus predicados, mas não está 
conseguindo colocar esses recursos do compulsório dos bancos nas mãos das 
empresas de microfinanças. [...] Porque existem dois mundos. Um das 
empresas de microfinanças e o outro, dos bancos. Esses mundos não se 
falam, não se conversam. É preciso um agente intermediário para aproximar 
esses dois mundos [...]. Eu acho que tem coisas interessantes da resolução, 
no entanto acho que deve vir acompanhada por elementos que facilitem o 
encontro desse dois mundos, desses dois planetas: o planeta do microcrédito 
e o planeta do banco. Parece óbvio que eles vão se encontrar, mas não vão. 
Naturalmente, não (E28). 

 

O entrevistado, diante do problema que aponta da distância entre o “planeta do microcrédito” 

e o “planeta do banco”, sugere que o Banco Mundial poderia fazer este papel de 

intermediação. 

[...] Se fizermos uma conta rápida, estamos falando de um bilhão e 300 
milhões de reais. Empresas de microfinanças bem estruturadas devem ter em 
torno de umas duas mil. Nós teríamos um bom volume de recursos para cada 
uma. Só que os mundos não se aproximam, são mundos diferentes. Porque, o 
modelo de atuação dos bancos não chega nessa forma aos clientes, não chega 
nem nesse cliente, não chega nem na empresa de microfinanças. Então, 
imagina: o BankX, que é um banco voltado para a classe A, não tem clientes 
da classe C, muito menos D e E [...] Suponhamos que o Fulano (Presidente 
do BankX) queira, e eu acho que ele quer. Como é que ele encontra esses 
caras? Ele não sabe nem por onde começar. Precisa que alguém o ajude a 
procurar. [...] Então, são dois mundos diferentes. [...] No microcrédito, eu 
nem sei como é o cliente desse cliente. Os bancos não estão preparados. 
Precisamos de elementos que nos ajudem a entender o que é uma operação 
de microfinanças. E precisamos que essa mesma organização ajude as 
empresas de microcrédito a mostrar aos bancos qual é sua atuação (E28). 

 

Salienta o entrevistado (E28), então, que este tipo de produto não se encontra em nenhuma 

agência bancária, pois, em sua opinião, o modelo de varejo bancário não atende a esse tipo de 

                                                 
83 O livro é a auto-biografia do autor, que criou o Banco Grameen, em Bangladesh, com a finalidade de oferecer 
microcrédito para a população carente de seu país. Ao constituir a operação e o banco, o economista Yunus vai 
quebrando tabus em relação a emprestar dinheiro aos pobres, adotando metodologias próprias, como o 
empréstimo feito a grupos de pessoas que se responsabilizam mutuamente pela devolução e a priorização dos 
empréstimos a mulheres. Além disto, evidencia que a operação oferece pouco risco para o financiador. Dado seu 
sucesso, a idéia se expandiu para o mundo inteiro, mostrando a viabilidade da operação do ponto de vista 
financeiro e como forma de combate à pobreza. É uma experiência que tem servido de modelo para a atuação de 
muitos países na questão do microcrédito. 
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negócio e por isso é que os bancos não estão fazendo. Faltaria, frisa mais uma vez, alguém 

que faça os bancos entenderem: 

 
É mais demorado alcançar volumes grandes no microcrédito. Nós temos o 
exemplo do Banco do Nordeste que tem 130 mil clientes. É uma operação 
totalmente fora dos padrões. Boa, mas diferente das demais. As demais têm 
dois mil clientes, três mil, é aí é muito difícil dar saltos grandes. [...] 
conseguir escalas com esse tipo de operação é difícil (E28). 

 

Assim, evidencia o entrevistado em seu discurso que a operação de microcrédito, tal qual 

proposta pela legislação, não é atrativa para os bancos e nem viável, de difícil 

operacionalização, salientando o caso específico do Banco do Nordeste (BNB), que conseguiu 

realizar a operação em larga escala.  

 

Apesar disto, sobre a efetiva atuação do ABN Amro Real em microcrédito, a estratégia foi a 

criação de uma empresa especializada no assunto, a Real Microcrédito, cuja gestão é feita em 

parceria com uma ONG norte-americana, a Action, que já implementou operações de 

microcrédito em países da América Latina e em países do oeste da África. Eles trouxeram a 

metodologia do microcrédito e o Banco entrou com sua estrutura, tecnologia e pessoal 

capacitado. Depois de dois anos de trabalho, possuem uma carteira de crédito em torno de 

dois milhões de reais, com 2600 clientes. Salienta o entrevistado (E28) que trabalham nesse 

empreendimento não com o microcrédito da Resolução, que foi posterior à criação do Real 

Microcrédito, mas com taxas maiores, em torno de 4 e 4,5%, com empréstimo médio de 1400 

reais, que variam entre 200 a 10 mil reais.  

 

No Banco Itaú também, segundo um dos entrevistados (E16), o banco começou a ofertar 

microcrédito antes de ser publicada a norma. Em sua visão, na mesma linha do entrevistado 

no ABN, o problema do microcrédito é que ele é uma concepção generosa com uma 

operacionalização difícil. Salienta que o microcrédito está disponível para todos que se 

enquadrarem no perfil estipulado, mas que não existe a demanda: 

 
[...] infelizmente, por enquanto, [o microcrédito] ainda é uma manifestação 
de construção de imagem porque, de verdade, nem o Banco X, Y, Z [cita 
diversos nomes], nem ninguém tem condições de transformar isso numa 
coisa importante, porque a forma com que os bancos estruturados se 
relacionam com as comunidades torna difícil haver esse link, essa avaliação. 
Segundo, na estrutura econômica brasileira você não encontra, você não tem 
uma organização comunitária, que está na essência desse pensamento do 
microcrédito, você não tem empreendedores e micro-empreendedores que 
sejam minimamente estruturados para demandar o microcrédito. Quase que 
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você vai com a lanterna [...] para encontrar alguém que possa receber um 
microcrédito. Então, [...] temos milhões de brasileiros ávidos por cem, 
duzentos, quinhentos, mil reais, que vão fazer a diferença, [...] mas, 
infelizmente, não é essa a realidade (....) você não tem demanda para isso, 
nós temos recursos [...] é tão díspare o que você poderia emprestar em 
relação ao que você tem, que é irrelevante [...] (E16). 

 

Em sua opinião, então, não adianta a legislação se não houver a efetiva demanda, pois a 

sociedade não sabe lidar com essa questão.  

 
Então, falando dentro da visão da responsabilidade social, e agora é uma 
posição pessoal minha, eu sou absolutamente convencido de que há muitos 
poucos mecanismos indutores dessa natureza e todos esses artificialismos, se 
você não conseguir, se você não estiver embasado numa demanda já 
identificada, num processo já estruturado, eles acabam ou sendo ineficientes, 
são temas de propaganda. [...] Então, o microcrédito sim, estamos 
disponíveis e tudo, mas é uma coisa que o Brasil ainda precisa aprender a 
lidar com isso (E16). 

 

Nesse sentido, existiria, então, um descasamento entre a política governamental sobre 

microcrédito e a realidade observada no Campo. 

 

6.2.2.1.2 Bancarização/Correspondentes Bancários 

 
Bancarização é o nível de acesso da população aos serviços bancários. Normalmente, o alvo 

das ações são populações de cidades distantes e periferias de grandes cidades, principalmente 

junto a pessoas que estão no mercado informal de trabalho, segundo constatado na pesquisa 

de campo. Correspondente Bancário (CB) é uma forma utilizada para aumentar a 

bancarização, onde a instituição financeira tem a responsabilidade pelo processo, mas contrata 

outra empresa, que tenha as máquinas e os recursos necessários para a operacionalização: “É 

o banco que comanda o processo, é quase que uma franquia aberta pelo banco (E1)”, explica 

o Diretor do Bacen. A regulamentação veio por meio da Resolução 3110, de 31.07.2003. 

 

Esclarece o entrevistado (E1) que o processo que deu origem à figura dos Correspondentes 

Bancários originou-se no Bacen, em 1997, e foi concretizado em 1999, na gestão de Armínio 

Fraga:  

Ele que me deu grande apoio nessa resolução. Por que isso? O Banco 
Central tinha uma preocupação com o atendimento bancário, e vimos que 
tínhamos cerca de 1700 municípios sem atendimento bancário [...] em 
princípio a diretoria não quis levar adiante a idéia, pois achou que a figura do 
CB podia trazer uma concorrência um pouco prejudicial para o sistema 
financeiro naquele momento, estávamos com as instituições não muito 
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sólidas [1997], tinha uma série de problemas, mas a idéia era atender a 
imensa população. Aí aconteceu, era uma população de mais ou menos 
quatro milhões de pessoas não atendidas, destes municípios, [...] e os bancos 
não iam abrir agencia lá. Então, surgiu a idéia do Bacen possibilitar a 
atuação dos CB, a idéia surgiu no Banco Central, essa não veio de fora 
[como a do microcrédito] (E1). 
 

A lógica, então, ou seja, a motivação inicial foi o atendimento da população desassistida, 

pressupondo-se, então, que este acesso lhe trará um benefício, por meio da acessibilidade a 

serviços financeiros. Esta é a justificação para a política dos Correspondentes Bancários. 

 

Um dos fatores que impulsionou a idéia nasceu de uma reunião que o diretor do Bacen teve 

com um diretor da CEF, onde inicialmente discutiam a questão das cadernetas de poupança. E 

a idéia foi sendo ampliada: 

 
e começamos a discutir a questão da poupança, a ampliação da idéia foi 
nesse sentido, vamos abrir a possibilidade de ter poupança, não só para esse 
pessoal, que seria a meta, como aquele pessoal que não é assistido nas 
periferias das cidades. Foi feito um estudo, nós chegamos a conclusão que 
[...]  tínhamos 30 a 40 milhões de pessoas não bancarizadas, quando nós 
partimos para as periferias das grandes cidades, [...] então vamos trabalhar 
mais efetivamente nisso [...] Nesse meio tempo, [...] recebemos a visita de 
uma organização estrangeira que foi demonstrar como era o banco postal, 
acho que da Holanda, então foi-se formando um embrião, as idéias foram 
chegando. Então, quando eu levei a proposta para a diretoria, era um pouco 
no intuito de aumentar a captação da poupança nas cidades, e a diretoria, já 
com o Armínio, disse, porque não damos maior abrangência a isso? [...] 
Naquele momento finalizamos o trabalho normativo (votos, resoluções etc.) 
[...] A grande preocupação inicial foram aquelas cidades não atendidas, 
depois a população não bancarizada, depois a poupança, depois o crédito, 
acho que foi uma evolução muito significativa do projeto. [...] Nós fazemos 
o projeto, construímos o modelo, e depois o mercado faz o modelo florescer 
(E1). 
 

Atualmente, não existe mais no Brasil nenhum município sem atendimento bancário, de 

acordo com dados do Bacen (2004). Sobre os benefícios desta política: 

 
[...] resumidamente, tudo o que fizemos nessa área hoje, então, você paga o 
aposentado lá na ponta, via correspondente bancário, você tem dinheiro 
circulando nas pequenas cidades, [...] o comércio das pequenas cidades 
cresceu [...] hoje ainda temos o BB com o Banco Popular, trabalhando com 
correspondente bancário em farmácia, supermercado etc, a CEF trabalha 
com loja de material de construção, você pode ter acesso também ao crédito. 
Hoje nós temos um exemplo interessante, de um banco praticamente sem 
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rede (de agências), é o Lemon Bank 84, [...] eles devem ter três ou quatro mil 
Correspondentes Bancários no Brasil, [...] contratam rede (E1). 
 

Ainda, o CB é uma alternativa para viabilizar a operação de microcrédito. Sobre isso, 

esclarece um entrevistado no ABN (E28): 

 
Seria uma alternativa, que nós estamos avaliando com muita atenção, [...] 
embora também entremos num mundo novo. A resolução de 
correspondentes bancários é muito atrativa. Alguns bancos estão tendo 
sucesso, não enquanto microcrédito, mas enquanto bancarização. O 
Bradesco é um deles [...] Entretanto, há um desafio [...] Racionalmente, 
parece que faz sentido, mas por outro lado, quando colocamos na ponta do 
lápis [...] como eu posso trabalhar com correspondente bancário, ou mesmo 
franqueado, com valores médios de empréstimo de 1400 reais e uma taxa de 
4%? Como que eu rentabilizo isso? Esse é o ponto. [...] Então, quando 
fazemos a conta no papel, há um desafio, que é o de provar financeiramente 
que correspondentes bancários, num outro modelo, possam trazer 
rendimentos para o investidor daquele projeto (E28). 

 

Assim, na opinião de um vice-presidente do Itaú, a inclusão bancária é importante: 

 
A assistência bancária brasileira, se você pensar na rede de agências, é 
bastante boa [...] Então essas iniciativas que têm sido tomadas, contas nos 
correios, os convênios com lotéricas, permitiram alguma coisa a mais. 
Também, novamente, não é que seja uma falsa solução, ele tem uma 
dimensão muito mais, digamos conceitual do que real [...] Então, eu acredito 
na bancarização, ela decorre da inclusão econômica, os bancos hoje estão 
preparados em geral para atender à gente de baixa renda [...] Nesse aspecto o 
Itaú está tomando suas decisões em seus investimentos, está abrindo uma 
financeira própria, acabou de fazer um acordo com o Pão de Açúcar para 
financiar todos os clientes do Pão de Açúcar, e vai continuar investindo 
nessa área. [...] tende a crescer porque essa talvez seja o primeiro passo para 
alguém ter a inclusão econômica, ter acesso a um crédito, evidentemente que 
ele possa pagar, mas começando a ser conhecido, porque essas pessoas elas 
fazem crédito, ganham um cartão e daqui a pouco tem uma conta, então acho 
que é um mecanismo de inclusão importante para alguns milhões de 
brasileiros (E16).  

 
Segundo entrevistado do Bradesco (E7), a bancarização faz parte da vocação do Bradesco:  
 

[...] o banco sabe da importância que existe para o país, o banco tem vocação 
doméstica. O Bradesco é considerado bancão, o banco do povo, a gente olha 

                                                 
84 A rede de Correspondentes Bancários do Lemon Bank Banco Múltiplo S.A. foi constituída e opera nos termos 
da Resolução CMN 3110, de 31 de julho de 2003, tendo sido seus membros autorizados para exercerem tais 
funções. Iniciou as operações em 2002, com 2 mil pontos de atendimento espalhados por todo o Brasil. Atuam 
quase exclusivamente por meio do sistema de correspondentes bancários – estabelecimentos comerciais 
credenciados pelo banco para oferecer aos seus clientes serviços e produtos bancários. Estão presentes em 
padarias, farmácias, supermercados, postos de gasolina, estabelecimentos comerciais variados, lojas de serviços 
e quiosques espalhados por todo o País. Para o Lemon Bank, um banco popular tem de ter custos menores, 
pontos de distribuição diferenciados, mais investimentos em tecnologia e de produtos e serviços feitos sob 
medida para todos os Brasileiros (LEMON BANK, 2005). 
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o seguinte: o banco é preocupado com resultado, mas se você pensar bem, 
veja, tem coisas como Fundação, vôlei, lei Rouanet, tudo, mas tem um 
negócio talvez mais importante que tudo isso, que é um projeto junto com 
vocês (Banco Central), que é a bancarização [...] Nós sempre fomos muito 
preocupados com esse aspecto, que é dar acessibilidade a toda a população, 
esse movimento surgiu muito antes do movimento dos correspondentes, pela 
nossa própria expansão, nossa rede. Então, temos 3000 agências, o Bradesco 
sempre foi onde os outros bancos normalmente não iam. (E7) 

 

Assegura o entrevistado que este investimento faz parte da estratégia do banco, destacando o 

investimento feito com a criação do Banco Postal85, conveniado com os Correios: 

 
A nossa estratégia basicamente [nos últimos dez anos] está calcada na parte 
de expansão, a ampliação da base de clientes, a qualidade e a governança. 
Então, na questão da expansão, na ampliação da base de clientes, você têm 
dois aspectos a observar: o crescimento orgânico, que é a abertura de 
agências, enfim, a busca de cliente; e o crescimento por aquisições, aí é que 
nós compramos um monte de bancos, inclusive o Banco Postal, que tem 
cerca de 5400 pontos no Brasil e a gente tem direito a explorar isso por cinco 
anos [...] é uma questão que eu falo é que nós queremos pagar para entrar. 
[...] nos últimos 10 anos, o banco tem se preparado para um regime de 
estabilidade, [...] então saímos de uma fase de inflação [...] Então, como nós 
tentamos nos preparar? Com a expansão de clientes, com a qualidade e na 
questão da governança (E7). 

 

No Banco do Brasil também foi criada, em 2004, uma subsidiária integral para atendimento 

da população de baixa renda, o Banco Popular do Brasil86, dentro dessa política de expandir 

as microfinanças no Brasil: 

 

                                                 
85 Em dados de fevereiro de 2005 sobre o Banco Postal, do Bradesco, têm-se que ele está presente em mais de 
4,7 mil municípios brasileiros, tendo sido instaladas 5.383 agências nas mais diversas regiões do Brasil e abertas 
mais de 2,8 milhões de contas. Das agências inauguradas, aproximadamente 1,7 mil foram implantadas em 
praças até então desassistidas por bancos, beneficiando a uma população de cerca de 18 milhões de pessoas, que 
tiveram a oportunidade de, pela primeira vez, obter um talão de cheques, efetuar uma aplicação em poupança ou 
contratar uma operação de crédito. Mais de 650 mil beneficiários do INSS recebem seus benefícios em agências 
do Banco Postal, o que, em muitos casos, evita terem que percorrer longas distâncias, o que significa uma 
economia para elas, além da comodidade. Informa o Bradesco que os serviços do Banco Postal serão 
implantados também nas agências franqueadas dos Correios e nas demais agências próprias que ainda não 
contam com esse serviço, em um total de 2.521 agências. Com o case do Banco Postal, o Bradesco conquistou o 
importante prêmio e-Finance 2004, de melhor projeto para correspondente bancário, concedido pela Revista 
Executivos Financeiros. Ainda, informa o Bradesco que mantém contratos com cerca de 1.600 outros 
correspondentes bancários. 
86 Este novo banco atende pessoas que ganham até três salários mínimos e que não têm nenhum tipo de conta em 
outros bancos. Atuando preferencialmente junto aos trabalhadores do setor informal, residentes em áreas urbanas 
de todo o País, busca proporcionar-lhes sua inserção no sistema financeiro. Entre os produtos e serviços 
disponibilizados pelo Banco Popular do Brasil estão, além da conta corrente simplificada e de pagamentos 
diversos, o crédito de R$ 50,00 a R$ 600,00 com juros de 2% ao mês. É então, uma forma de operacionalizar a 
Resolução 3109 que trata do microcrédito, conforme já discutido. Ainda, deve-se mencionar que os clientes do 
Banco Popular do Brasil são atendidos por meio de uma rede de correspondentes bancários, em supermercados, 
mercearias, farmácias e lojas de material de construção, entre outros, nos quais é possível realizar todas as 
transações bancárias oferecidas pelo Banco (BANCO POPULAR DO BRASIL, 2005).  
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[...] A idéia é: vamos criar uma linha de microcrédito, ou microfinanças, para 
a pessoa que está hoje excluída, desbancarizada. [...] surgiu a grande dúvida 
[...] Vamos trazer o cliente para dentro do banco do Brasil, ou vamos criar 
uma subsidiária? [...] Então se criou uma subsidiária que aparta o valor que 
vai investir lá, mesmo que se perder esse dinheiro todo, na pior das 
hipóteses, ele vai ser pequeno em relação ao lucro do banco, é um dinheiro 
que permite um número de operações bastante significativo, para atender 
pessoas excluídas. Terceiro, você leva o atendimento para perto deste cara, 
pelo correspondente bancário. Quarto, você permite que ele fique nos 
lugares que ele já frequenta, [...] e que ele possa fazer fora do expediente 
dele [...] E tem um último fator [...] vamos criar um espaço alternativo 
porque [...] até se constrange de entrar num ambiente chique do banco. Eu 
até acho discutível [...] hoje ele tem uma meta de ter um milhão de clientes 
até o final do ano (E43). 

 

A CEF, com executora das políticas de governo, por sua vez, em 2003: “[...] Uma de nossas 

maiores realizações, no exercício, foi a promoção da inclusão social e ampliação da oferta de 

crédito, materializadas pela abertura de mais de 1 milhão de Contas CAIXA AQUI [...]” 

(CEF, 2003, p.7). 

 

6.2.2.2 Financiamentos Sócio-ambientais 

 
A discussão no Brasil sobre a concessão de financiamentos utilizando critérios sócio-

ambientais e sua inclusão como questão atrelada à responsabilidade social dos bancos 

estabeleceu-se fortemente a partir da assinatura dos “Princípios do Equador”, em 2003, 

considerada uma prova institucionalizada no movimento pela RSE.  

 

No Brasil, entretanto, a discussão sobre o papel dos agentes financeiros em relação ao meio 

ambiente teve início já em 1995, com a implementação de um Grupo de Trabalho pelo 

Governo Federal com a finalidade de definir diretrizes, estratégias e mecanismos operacionais 

para a incorporação da variável ambiental no processo e gestão de crédito e incentivos fiscais 

das instituições financeiras oficiais – BNDES, BB, CEF, BNB e Basa87 – resultando na 

assinatura do chamado Protocolo Verde. Seguindo o princípio constitucional estabelecido pela 

CF de 1988, no qual a qualidade ambiental é um direito fundamental do cidadão88 (BRASIL, 

1988), o Protocolo Verde foi uma tentativa de ir além da legislação ambiental. Por exemplo, 

                                                 
87 Além destes signatários do Protocolo, outras entidades estavam envolvidas nas propostas do Protocolo Verde: 
que compõem o campo analisado, o Ministério da Fazenda (MF) e o Bacen; de fora do campo, o Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), o Ministério da Agricultura (MA) e a Financiadora de Estudos e Projeto do Ministério 
de Ciência e Tecnologia (Finep). 
88 No artigo 225 da CF: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 
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dentre as recomendações contidas no Protocolo para as instituições financeiras destaca-se a 

Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável, assinada pelos bancos anteriormente 

citados.  

 

Posteriormente à assinatura do Protocolo Verde, a Lei 9.605, de 1998 – Lei de Crimes 

Ambientais –, reforçou a responsabilidade ambiental dos bancos, ao estabelecer sanções 

penais e administrativas para pessoas físicas e jurídicas que, sabendo da conduta criminosa de 

outrem, deixarem de impedir sua prática, quando poderiam agir para evitá-la (TEIXEIRA, 

2002). 

 

Nesse sentido, alguns advogados defendem a tese da responsabilidade ambiental das 

instituições financeiras, que significa que há uma responsabilidade destas instituições por 

danos ambientais, dados os princípios constitucionais, uma vez que bancos e instituições 

financeiras fazem parte da coletividade, tendo, portanto, o dever constitucional de preservar o 

meio ambiente, dentro dos limites estabelecidos na legislação infraconstitucional89. Ainda, 

segundo estes advogados, de acordo com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

6.938, de 31.08.1981) e a Lei de Crimes Ambientais, as instituições financeiras estariam 

obrigadas a exigir o cumprimento da legislação ambiental pelos empreendimentos financiados 

(SEMINÁRIO, 2004a). 

 

Em relação aos Princípios do Equador, considerado como uma prova institucionalizada no 

movimento pela RSE em relação ao Campo das Organizações Bancárias, segundo o vice-

presidente de Crédito, Finanças e Risco Global do Banco do Brasil, o banco sempre teve seus 

próprios procedimentos com relação a estas questões, particularmente quando valores tão altos 

estão envolvidos: “Os Princípios do Equador, todavia, representam uma oportunidade de reforçar 

nosso processo de análise e de estimular nossa cotidiana responsabilidade socio-ambiental que 

contribui para a sustentabilidade das companhias e da nossa sociedade" (EQUATOR 

PRINCIPLES, 2005). Ainda, e de acordo com resposta do BB para a pesquisa, via e-mail, em 

abril de 2005, o BB aderiu porque: 

 
Há sintonia com a Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental 
[disponível no capítulo 7]; porque os fatores de análise contribuem para 
maior sustentabilidade dos negócios, tanto do ponto de vista econômico, 

                                                 
89 Segundo apresentação efetuada por Antônio José L.C. Monteiro, da Pinheiro Neto Advogados, no Seminário 
sobre “Bancos e Instituições Financeiras – Princípios de Responsabilidade Ambiental e Social”, realizado no Rio 
de Janeiro, em 15.03.2004. 
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como social e ambiental. Não há propriamente "contras" em relação à 
adesão. Mas gera um trabalho adicional na análise do crédito, traz uma 
necessidade de capacitação de funcionários para realizar a análise e a 
negociação com os signatários de propostas de investimento. Essas 
obrigações, em nosso entender, são sobejamente compensadas pela melhoria 
na qualidade do crédito concedido e na sustentabilidade dos negócios de 
nossos clientes [dados da pesquisa]. 

 

Corroborando o argumento acima, muitos dos bancos pesquisados dizem já possuir critérios 

para concessão de financiamentos antes mesmo da adesão aos Princípios do Equador. 

Todavia, este acordo vem consubstanciar a preocupação do segmento, tornando-se mais uma 

prova a ser cumprida dentro da dinâmica de institucionalização da RSE.  

 

Revela-se nas entrevistas, todavia, que a importância dada pelos bancos à adesão aos 

Princípios está muito mais no valor simbólico do que efetivamente nas práticas derivadas da 

adesão. Assim, no Bradesco, por exemplo, percebe-se claramente que a adesão aos Princípios 

trata-se, primordialmente, do cumprimento de uma prova institucionalizada no movimento – 

um atendimento a uma expectativa social e do mercado para que isto aconteça.  

 
Temos agora dia 8 [de setembro/2004], este estudo até por culpa minha 
atrasou, nós estamos aderindo aos Princípios do Equador [...] isso já era para 
ter saído em junho, aí outro banco saiu na frente [...] mas, o que vale mais a 
rigor, hoje, é a prática. Então, nós estamos aderindo aos Princípios do 
Equador e ao Global Compact [...]. Nas políticas internas, a gente já não dá 
empréstimo, procura sempre ter uma análise, um critério [...] Na verdade, 
esses Princípios do Equador não é assim..., para ser sincero,  esse negócio 
não tem efeito nenhum, assim, porque, na prática, [...] Uma empresa que tem 
condições de tomar 150 milhões de reais de empréstimo, o que significa? 
Que essa empresa tem um patrimônio grande, que a sociedade toda já está de 
olho nela, então, é difícil, na verdade, isto não é mérito nenhum. [...] Porque 
a decisão de entrar, de assinar? [...] é uma questão de percepção, às vezes 
você tem que... é quase entrar na moda, mas o importante são as tuas 
políticas [...] o Bradesco, com valores muito além disto, ele já toma esses 
cuidados. Então, para nós, isto não vai causar esforço nenhum, porque isso 
que eu estou bravo comigo por ter atrasado este processo. Porque isto já é 
carne de vaca no nosso dia-a-dia [...] (E7). 

 

Na visão dos entrevistados sobre a questão no Unibanco (E23), que foi o primeiro banco com 

capital brasileiro a aderir aos Princípios no Brasil, é importante que outros bancos brasileiros 

também se comprometam, pois os projetos que alcançam as cifras dos Princípios do Equador, 

em muitos casos, são projetos consorciados – assim, é importante que os outros financiadores 

exijam os mesmos critérios, pois, caso contrário, isso seria prejudicial para o próprio banco. 
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Por outro lado, quando perguntado sobre os Princípios do Equador, o economista-chefe da 

Febraban, diz que isso não é relevante, mas que: 

 
[...] essa questão de co-responsabilidade em empréstimos, em 
financiamentos, isso talvez esteja levando os bancos a tomarem mais 
cuidado nos procedimentos de financiamento, na análise do risco ambiental, 
exigência de documentação (E20).  

 

Nessa visão, a motivação para adoção de procedimentos mais rígidos na concessão de crédito 

seria a garantia do recebimento, ou seja, um motivo prático, instrumental. 

 

6.2.2.3 Fundos de Investimento Socialmente Responsáveis 

 
Para a Abrapp, investimento socialmente responsável é aquele que leva em conta, além dos 

resultados financeiros para o investidor, considerações ambientais, éticas e/ou sociais para 

selecionar ou dar continuidade a investimentos realizados em empresas. Nos Estados Unidos, 

fundos que utilizam princípios socialmente responsáveis existem desde a década de oitenta e, 

atualmente, movimentam mais de três trilhões de dólares no mercado financeiro (ETHOS e 

ABRAPP, 2004). Assevera um entrevistado (E25), que cerca de 11% do mercado de ações 

nos EUA são destinados a fundos socialmente responsáveis.  Nesse sentido, o mercado 

brasileiro tem muito a crescer: “[...] falta os investidores avançarem também aqui, as 

empresas hoje estão mais avançadas que os investidores” (E25):  

 
[...] agora a empresa que não é vista como socialmente responsável só 
consegue oferecer seus títulos só para 89% do mercado americano, por 
exemplo, porque os outros 11% não vão querer [...], então tem uma demanda 
potencial menor pelos papéis da empresa e intuitivamente leva crer que a 
empresa vai vender por um preço menor [...] do que a que é socialmente 
responsável porque essa vai poder vender para todo mundo (E25). 

 

De acordo com o Dow Jones Sustainability World Index – DJSI World, estes fundos tiveram 

desempenho 15% superior aos fundos “tradicionais” (ETHOS e ABRAPP, 2004).  

 

Um ator relevante na questão dos Fundos de Investimento Socialmente Responsáveis são os 

fundos de pensão90, organizações que também fazem parte do SFN. Um indicativo da 

importância deste ator na disseminação do Fundo de Investimento Socialmente Responsável, 

                                                 
90 Os fundos de pensão foram constituídos no Brasil há 30 anos. Seus recursos provêm tanto do trabalhador 
quanto da empresa empregadora e, uma vez que não visam distribuição de lucros, há acumulação de poupança 
importante como recurso investidor. Em 2004, os fundos de pensão brasileiros possuíam injetados na economia, 
nos mais diferentes setores, 232 bilhões de reais, cerca de 16% do PIB nacional (ETHOS e ABRAPP, 2005).  
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e assim, do movimento pela RSE, pode ser verificado por meio da atuação de sua associação. 

Em agosto de 2003, a Abrapp, porta-voz dos fundos de pensão, firmou parceria com o 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, com o objetivo de disseminar a 

agenda de RSE no setor – o que incluiu iniciar a gestão socialmente responsável nos próprios 

fundos de pensão, incentivar as empresas nas quais eles já investem a fazer o mesmo e a 

utilizar estes princípios na escolha das empresas a investir no futuro.  

 

Nesse sentido, um marco para o movimento pela RSE, além das fronteiras do Campo das 

Organizações Bancárias, foi o lançamento, em novembro de 2004 (evento crítico), dos 

Princípios Básicos de Responsabilidade Social. Assim, os investimentos dos fundos de 

pensões nas ações de empresas negociadas em bolsa de valores e na contratação de 

fornecedores devem se guiar pelos onze princípios do documento, que inclui governança 

corporativa, balanço social – existência e qualidade –, exclusão de mão-de-obra infantil, 

respeito ambiental, existência de projetos sociais e de políticas de inclusão social, entre 

outras. Este conjunto de princípios consubstanciam a preocupação dos fundos de pensão com 

a RSE, o que, sob o ponto de vista do Campo das Organizações Bancárias tem especial 

relevância, pois os fundos de pensão são grandes investidores. 

 

Concomitantemente, outro movimento que ocorre no mercado financeiro e que influencia o 

produto Fundo de Investimento Sociamente Responsável é a criação pela Bolsa de Valores de 

São Paulo (Bovespa), outro ator do SFN, do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), 

que deverá ser lançado em julho de 200591. Em nossa visão, é a adaptação para o Brasil de 

uma prova já institucionalizada no movimento. Segundo Ricardo Nogueira92, representante da 

Bovespa, o objetivo do ISE é “criar um índice de ações composto somente por ações de 

empresas socialmente responsáveis e sustentáveis a longo prazo, inspirado nas experiências 

internacionais”93 (SEMINÁRIO, 2004b). O ISE tem a pretensão (sua missão) de ser composto 

por empresas socialmente responsáveis e com sustentabilidade no longo prazo; ser um 

                                                 
91 Essa data estendeu-se para início de 2006, conforme Camba (2005), em matéria sobre responsabilidade social 
em fundos de investimento.  
92 Em palestra efetuada no I Seminário Nacional sobre Responsabilidade Social Corporativa (SEMINARIO, 
2004b). 
93 Segundo o representante da Bovespa, a metodologia, ainda em desenvolvimento, buscará classificar 40 
empresas com ações na Bolsa, por meio de um questionário, que abordará os seguintes tópicos: relação com 
empregados e fornecedores; relação com comunidade; governança corporativa; impacto ambiental de suas 
atividades. Devido ao reduzido tamanho do mercado de ações nacional, será um índice multi-setorial. A vigência 
da carteira será anual e o cálculo do índice deverá se dar em tempo real. 
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referencial do desempenho das ações dessas empresas; ser percebido como tal pelo mercado 

(visibilidade); ser replicável; e, estimular boas práticas por parte das empresas. Para ter-se a 

dimensão da composição de interesses envolvidos neste projeto, seu Conselho Deliberativo é 

formado por membros da Bovespa, do IFC, de associações: a Abrapp, a Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), a Associação 

Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) – de quem partiu a primeira demanda de 

desenvolver o ISE –, de ONG´s, do Instituto Ethos, Ibase, Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) e do Ministério do Meio Ambiente. É então, um projeto que congrega 

diferentes interesses e atores nessa construção, sendo também aqui considerado como evento 

crítico para a institucionalização do movimento no Campo das Organizações Bancárias. 

 

Segundo entrevistados nos bancos, como veremos a seguir, antes mesmo do lançamento do 

ISE, empresas nacionais com ações em bolsa – e até as que ainda não as têm – estão se 

mobilizando ainda mais em direção a uma gestão socialmente responsável, que atenda aos 

critérios estipulados pelos investidores e pela Bovespa. Na opinião de um entrevistado, se 

estes fundos começarem a se generalizar no mercado: 

 
O que vai acontecer? Você vai induzir e obrigar as empresas [...] imagina 
todos os fundos de ações no mercado terem essas restrições [...] você está 
induzindo as empresas a terem responsabilidade social [...] É uma cadeia 
que, então, eles (as empresas) são obrigados a se preocupar em fazer 
projetos. E embora esses fundos ainda não sejam suficientes, sejam os 
primeiros, mas se isso começar a se generalizar, fica um sucesso se a gente 
conseguir passar para o investidor a importância que isso tem como indutor 
das empresas, nós teremos um resultado maravilhoso a longo prazo para a 
sociedade (E14). 

 

A disseminação da RSE nas empresas brasileiras, de forma geral, é, então, o espírito que 

justifica o investimento dos bancos neste tipo de fundo. No Brasil, o ABN Amro Real foi o 

primeiro banco a lançar um fundo de investimentos em ações com um carteira selecionada 

tendo em vista critérios sócio-ambientais. Atualmente já existem outros bancos atuantes no 

Brasil, que estão começando a incorporar critérios de RSE na seleção de sua carteira, como é 

o caso do Itaú, que lançou no segundo semestre de 2004, o Fundo Itaú Excelência Social.  

 

Existe também um outro tipo de fundo, com qualquer carteira, que destina parte da taxa de 

administração para organizações e projetos beneficentes. Como exemplos, o Fundo Private de 

Investimento Social, lançado em 2002 pelo Unibanco – Private Bank (UNIBANCO, 2003) – e 

o Fundo HSBC Ação Social, desde 2001, que destina metade da sua receita para entidades 
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beneficentes (BANCO HSBC, 2005). Para a decisão sobre o destino do dinheiro, o Unibanco 

montou um Comitê de Investimento Social, composto por 15 clientes com experiência no 

Terceiro Setor, priorizando-se instiuições orientadas à educação infantil, com projetos focados 

no desenvolvimento de infra-estrutura educativa, conforme informa seu Relatório Anual 

2003.  No HSBC as instituições são indicadas pelo Comitê de Responsabilidade Social do 

banco. 

  

A seguir, analisamos os Fundos de Investimento Socialmente Responsável do ABN e do Itaú, 

buscando extrair o discurso de justificação e os interesses envolvidos na construção da ação 

(produto) nas organizações. 

 
6.2.2.3.1 Fundo Ethical – ABN Amro Real 

 
O ABN foi o primeiro banco na América Latina a lançar um fundo de investimento com 

carteira selecionada utilizando critérios socialmente responsáveis. Assim, o Fundo Ethical é 

um fundo de renda variável com uma carteira composta por empresas que, “além do potencial 

de retorno financeiro, têm compromisso com a Governança Corporativa, Meio Ambiente e 

Responsabilidade Social” (ABN AMRO REAL, 2003).  

 
Mais do que uma iniciativa de mercado, ele expressa o nosso desejo em 
apoiar e acelerar a criação de uma cultura de mercado que reconheça valor 
na gestão feita a partir de uma relação mais equilibrada entre lucro, as 
pessoas e o planeta (ABN AMRO REAL, 2003, p.39). 

 

Essa intenção expressa de apoiar e acelerar o processo de reconhecimento de valor na gestão 

pautada em princípios de RSE pode-se constituir num mecanismo de isomorfismo, a partir do 

momento em que as organizações se sintam pressionadas a adotar estruturas ou processos que 

lhes permitam figurar num fundo como o Ethical, por exemplo.  

 

Trata-se de um fundo de ações composto por organizações listadas nas Bolsas de Valores do 

país. Estes papéis são escolhidos em função da responsabilidade das empresas para com seus 

acionistas, credores, funcionários, clientes, fornecedores, governo, comunidade e sociedade. 

 

Até o ano de 2003, o Fundo Ethical do ABN era ainda o único deste tipo no Brasil, com uma 

carteira selecionada com base em critérios socialmente responsáveis. Sobre a origem do 

Fundo, o entrevistado (E25) assevera que, embora um fundo deste tipo já existisse na matriz, 
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não aconteceu como uma cópia, uma mera reprodução, mas uma resposta a uma política 

adotada pelo ABN no Brasil.  

 
Na época [...] a gente olhou o que estava sendo feito no mundo em termos de 
investimento sustentável, incluindo o que estava sendo feito na Holanda pelo 
ABN, e a gente montou nossa própria metodologia, nossos próprios critérios, 
a gente não copiou nada, a gente olhou o que estava sendo feito e criou uma 
coisa adequada para o país, montamos uma coisa que funcionasse aqui. [...] o 
nosso comprometimento com sustentabilidade já vem a mais de três anos, o 
Ethical vai fazer em novembro (2004), então começou a se pensar no Ethical 
a pelo menos três e meio, essa iniciativa de Banco de Valor, ela deve ter uns 
quatros ou cinco anos [...] (E25). 

 

O Fundo Ethical, então, surgiu como uma iniciativa, um projeto, uma ação dentro do 

Programa Banco de Valor –  que é marcadamente uma idéia/valor do líder do ABN no Brasil. 

Reforça o entrevistado sua visão sobre este movimento também em outras empresas. 

 
[...] é uma coisa que eu vejo em várias empresas quando estou analisando 
para o Ethical. Geralmente as empresas mais comprometidas, mais 
avançadas ou elas tiveram um presidente ou uma pessoa [...] bastante 
engajada que acreditava no negócio mesmo até por intuição, mais do que por 
prova de que gerava lucro, ou porque tiveram grandes acidentes, grandes 
problemas no passado e tiveram que arrumar a casa (E25). 

 

Salientando, porém, a diferença do investidor no Brasil e na Holanda, por exemplo, advoga: 

 
[...] (em outros países, o fundo surge) muito mais por demanda de clientes do 
que uma iniciativa que o banco acredita, que é esse o futuro [...] já aqui foi 
ao contrário, foi muito mais porque a gente acredita que esse é o caminho, 
do que por ter um cliente demandando, (até) porque não existia nenhum 
fundo, os clientes nem sabiam que poderiam ter um fundo desse tipo. [...] 
(Agora, os fundos de pensão) Começam a pensar no assunto [...] (E25). 

 

Sobre os investidores, embora os clientes institucionais sejam mais atrativos, nas palavras do 

entrevistado, porque podem impactar mais as empresas, e onde está o maior potencial de 

volume de investimento, o Fundo Ethical tem mais clientes de varejo do que institucionais.  

 

A carteira do Fundo Ethical, em outubro de 2004, era de 41 milhões de reais em patrimônio 

líquido, sendo um dos maiores volumes entre os fundos do ABN: “Então, é um fundo já de 

sucesso dentro do ABN, mas a maior parte desse volume é de investidores de varejo”. E 

quanto maior o fundo, maior interesse as empresas terão em compor a carteira, respondendo 

mais agilmente aos questionários necessários para avaliação.  
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E foi mais difícil (quando o fundo começou, com 3 milhões), mas agora se a 
gente tivesse assim uns 400 milhões, e se a gente chegasse lá: –  olha, eu 
quero conversar com você sobre sua prática nessa área, eu acredito que você 
pode melhorar nisso aqui, e que isso aqui está destruindo o valor do seu 
negócio, e se você melhorar vai criar valor para todos os acionistas e tal. Ai 
eles iam sentar com a gente e conversar, porque a gente tem 400 milhões, 
mas hoje com 40 a gente ainda está meio longe de ter um grande poder assim 
na hora de se engajar. 

 

Ao longo dos três anos do Fundo Ethical, segundo o entrevistado (E25), percebeu-se que 

muitas empresas estavam “doidas para poder contar para alguém o que elas faziam de bom 

[...] só que nunca ninguém liga para essas coisas nos bancos ou os clientes também não ligam, 

aí quando um banco começa a perguntar essas coisas, as empresas ...” (E25). 

 

Segundo o entrevistado, o questionário dirigido às empresas candidatas a compor a carteira do 

fundo, que contém 64 perguntas94 sobre a atuação da empresa, estava (em outubro de 2004) 

sendo remodelado, visando torná-lo mais facilmente respondível e, assim, agilizar as 

respostas. O número de indicadores deverá subir de aproximadamente 60 para mais de 90, 

mas o número de questões deve cair para a casa dos 40. Outras informações, que ficarem de 

fora do questionário, serão buscadas em documentos públicos.  

 

Apesar do sucesso no mercado do Fundo Ethical, também pela novidade que ele traz para o 

Brasil, até outubro de 2004 as empresas tinham respondido uma única vez ao questionário, o 

que iria também ser revisto (a periodicidade) com o novo modelo de questionário. Uma nova 

abordagem também seria a análise das empresas dentro de seus setores específicos, 

considerando, então, as particularidades de cada um em relação aos critérios do fundo. 

 

Das cerca de quarenta empresas que responderam ao questionário, vinte e cinco compõem a 

carteira do Fundo Ethical. Segundo o entrevistado (E25), as que ficaram de fora têm uma 

performance abaixo da média que eles consideram como aceitável. Salienta que existem 

empresas que atendem a estes critérios, mas que, se não estiverem bem financeiramente, não 

                                                 
94 A avaliação de desempenho das empresas que compõem o fundo inclui os aspectos econômico-financeiros, 
ambientais, sociais e de governança corporativa. As informações são obtidas junto às empresas por meio de um 
questionário com 64 questões, que fornece um quadro das práticas corporativas da empresa. São 
automaticamente excluídas do fundo, as empresas dos seguintes setores: Fumo, Bebidas alcoólicas, Energia 
nuclear, Armas e munições, Pornografia e Jogos de azar. Após análise das informações obtidas por meio do 
questionário, as empresas selecionadas passam pelo crivo do Conselho Consultivo. Este grupo é composto por 
membros independentes com experiência em responsabilidade social, ambiental e governança corporativa que 
auxiliam o administrador do fundo nessas questões, podendo inclusive sugerir ou vetar alguma ação da aplicação 
financeira (ABN AMRO REAL, 2005). 
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podem compor a carteira. Portanto, a questão financeira é também levada em consideração na 

composição da carteira. 

 

Acredita o entrevistado (E25) que uma das razões pelas quais alguns investidores no varejo 

procuram o fundo seja por uma combinação entre a idéia de um fundo ético e sua 

rentabilidade. Todavia, “a gente sabe que muitos clientes não fazem a menor idéia de que o 

Fundo Ethical é diferente”. Mas, mesmo quando os clientes sabem que tem alguma diferença, 

a questão não é simples, pois: 

 
[...] a gente acha que investimento socialmente responsável vai demorar um 
tempo até todo mundo estar confortável, entender direito o que é [...] (O 
cliente) acha que a gente está abrindo mão do retorno financeiro para investir 
nessas empresas [...] a visão inicial das pessoas que a gente conversa é ruim, 
assim: “ah! Não, então eu vou abrir mão de retorno”! (E25) 

 

Perguntado se os gerentes, que vendem o fundo, conhecem esta diferença, ou seja, conhecem 

a particularidade da seleção da carteira com base em critérios socialmente responsáveis, 

respondeu o entrevistado (E25): 

 
Deveriam saber. Me parece que em 2001, quando foi lançado, teve uma 
rodada de treinamento de gerentes, mas não teve em 2002, era para ter em 
2003, e eu não sei se aconteceu mesmo ou não, porque em 2002 o momento 
da Bolsa estava muito ruim, então achou que não valeria a pena treinar um 
cara para vender um fundo de ações [...] então ficou para ter uma segunda 
rodada de treinamento dos gerentes e agentes. (E25). 

 

Segundo o entrevistado, com a criação do Índice de Sustentabilidade da Bolsa de Valores, o 

critério continuará o mesmo, dentro deste modelo que está sendo redesenhado, com menos 

perguntas e mais agilidade. Mas acha que o índice da Bolsa também vai facilitar o trabalho na 

gestão do fundo, porque vai possibilitar um benchmarking mais adequado. Hoje, utiliza-se o 

Índice Bovespa, que tem uma concentração muito grande em alguns papéis, o que é ruim para 

comparações. Com o índice de sustentabilidade, acredita-se que terão empresas mais 

semelhantes na carteira95. 

 

                                                 
95 Em dados de julho de 2005, desde sua criação, em novembro de 2001, o Ethical I acumula valorização de 
147,24% frente a uma alta de 120% do Índice Bovespa (Ibovespa), e o Ethical II registra alta de 146,22% contra 
101,78% do Ibovespa no mesmo período (CAMBA, 2005), o que evidencia sua maior rentabilidade do que os 
fundos tradicionais. 
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Ainda, acredita o entrevistado (E25) que o Índice de Sustentabilidade da Bolsa irá ajudar o 

conceito de investimento socialmente responsável, tanto para o grupo varejo quanto para os 

investidores institucionais:  

 
[...] ou seja, vai criar assim um ativismo positivo nas empresas. [...] é até 
interessante isso, uma empresa outro dia ligou para a gente e pediu para a 
gente mandar um questionário para ela responder porque ela já está querendo 
se preparar para o questionário que vier da Bolsa. [...] Por que todas as 
empresas vão querer participar do índice. Eu te falei no inicio que com o 
fundo pequeno as empresas às vezes não têm muito incentivo para participar, 
agora do índice todas vão querer participar, vão estar a  fim de uma vitrine 
grande (E25). 

 

Com sua vivência em análise de empresas, salienta que fazer parte da carteira do ISE será 

importante para as empresas, porque pode ficar a impressão de que empresas que não estão, 

por algum motivo, não sejam socialmente responsáveis. O mesmo questionamento acontece 

para o fundo ético do ABN “muita gente me pergunta: então, as empresas que vocês não 

investem não são éticas? Então, os outros fundos do ABN não são éticos? Por que o seu é 

ético. Mas, não é por ai ”(E25). 

 

Com o novo questionário, pretende-se avaliar em torno de umas 80 empresas, provavelmente 

as maiores e as mais líquidas na Bolsa, o que cobriria a maioria do valor de mercado da Bolsa. 

Não existe um percentual estipulado de empresas que devem compor a carteira, mas busca-se 

sempre se balizar pelo Ibovespa, para não correr o risco de descolar deste índice.  

 

6.2.2.3.2 Fundo Itaú Excelência Social – Banco Itaú 

 
O Fundo Itaú Excelência Social, lançado comercialmente em setembro de 2004, tem sua 

carteira composta por papéis de empresas que têm práticas diferenciadas e reconhecidas de 

responsabilidade social corporativa. Tem como principal foco clientes institucionais, como os 

fundos de pensão, seguradoras etc., mas também disponibiliza aplicações para pessoas físicas. 

Segundo Zákia, diretor de Produtos de Investimentos e Clientes Institucionais: “Mais que um 

investimento, lançamos este fundo para ratificar nosso compromisso com a sociedade e 

referendar as boas práticas” (BANCO ITAÙ, 2005). 

 

A criação do fundo, segundo o entrevistado (E14), enquadra-se no movimento pela RSE 

dentro do banco: 
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Você tem que olhar esse aspecto da responsabilidade social [...] por dois 
ângulos. Primeiro é o que o próprio grupo Itaú está fazendo em termos de 
investimento social [...] O outro lado é uma coisa mais nova [...] que são 
produtos [...] Dentre os produtos [...]  um que está começando agora  que se 
chama Fundo Itaú Excelência  Social. [...] Esse produto é ótimo nesse 
sentido (RSE) (pois) [...] o que o banco não tinha ainda muito consolidado 
eram produtos de RS – nesse sentido, o fundo é inovador, é um estágio novo 
que o banco está (E14). 

 

Segundo o entrevistado (E14), o objetivo do fundo é atender uma demanda de clientes 

detectada, principalmente de fundos de pensão, que é fazer investimentos que tenham uma 

preocupação com a responsabilidade social:  

 
Só que tem um detalhe, os fundos de pensão, pela sua própria natureza, [...] 
tem metas atuariais [...] a cumprir pra poder seguir em frente [...]. Então a 
preocupação é a seguinte: como eu consigo investir em produtos socialmente 
responsáveis e, ao mesmo tempo, não comprometer o retorno do 
investimento, de ter um retorno acima da minha meta atuarial? (E14). 

 

Assim, o desafio é continuar dando rentabilidade, apesar das restrições na composição da 

carteira. Os gestores do fundo analisaram 120 empresas para definir quais ações poderiam 

compor a carteira – selecionaram 28 ações negociadas na Bolsa, das quais 19 compõem a 

carteira do fundo atualmente. No longo prazo, o objetivo é que o fundo tenha uma 

rentabilidade superior ao IBrX-50 (BANCO ITAÚ, 2005).  

 
E como é que a gente define isso? A gente faz uma espécie de check list, 
tudo que uma empresa que tem um capital aberto deveria ter para 
caracterizar uma responsabilidade social diferenciada: governança 
corporativa, respeito ao meio ambiente, balanço social etc. Enfim, foi feita lá 
toda uma simulação e a gente partiu do principio que esse produto é 
interessante, porque está provado, no longo prazo, que as empresas 
socialmente responsáveis têm retornos mais sustentáveis do que empresas 
que acabam tendo problemas, pode até ter resultados melhores, no curto 
prazo, mas no longo prazo acabam tendo problemas, em termos de imagens, 
uma série de coisas (E14). 

 

Salienta o entrevistado (E14) que, de antemão, por definição, ficam de fora da lista empresas 

que não tenham balanço social, empresas ligadas a setores bélicos, de armamentos ou fumo, 

por exemplo. Esta inclusão do balanço social como critério de exclusão das empresas para 

figurar na carteira do Fundo, ratifica o Balanço Social como uma importante prova 

institucionalizada no movimento pela RSE. 
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Antes de ser lançado comercialmente, no período de “teste” do fundo (de fevereiro a agosto 

de 2004), sua performance já foi superior ao índice da Bovespa. Dentre as ações que 

compuseram a carteira neste primeiro momento, figuram ações de três bancos, a saber, do 

próprio Banco Itaú, do Bradesco e do Unibanco.  

 
Está provado que esses índices de sustentabilidade lá fora, no longo prazo, 
têm tido desempenho diferenciado. Então nós tiramos esse conceito em 
função de observações externas, porque no Brasil ainda não tem, a própria 
Bovespa está discutindo a criação de um índice de sustentabilidade. E 
enquanto a bolsa não cria esse índice de sustentabilidade, nós adotamos 
como benchmarking o IBrX50 [...] é o índice que pega as 50 ações mais 
liquidas do índice [...] todo fundo tem que ter um benchmarking, um 
parâmetro, para dizer se estou indo bem ou não estou (E14); 

 

O Fundo tem um conselho consultivo formado por especialistas do mercado, dirigentes do 

próprio Banco e de outras instituições voltadas para a questão da responsabilidade social e 

ambiental empresarial: CEBDS Brasil, Fundação Iochpe, Fundação Dom Cabral, Instituto Itaú 

Cultural, Centro do Voluntariado de São Paulo, Instituto Ethos, Federação das Indústrias do 

Paraná e Fundação Orsa. As ações das empresas elegíveis aptas a compor a carteira são 

referendadas por este conselho, que é, portanto, locus de confronto de interesses, dada sua 

composição diferenciada. Segundo o entrevistado (E14), neste fundo, o fundo de pensão que 

for cotista poderá mandar também um representante ao conselho. 

 

Por outro lado, o Fundo também colabora para a viabilidade de iniciativas de caráter social ao 

destinar metade da taxa de administração a projetos e a entidades, cuja indicação também 

cabe ao conselho consultivo.  

 

Nesse sentido, nas palavras do entrevistado (E14), é um fundo trabalhoso, caro, pois exige 

pesquisa e análise: 

É um fundo com uma série de novidades [...] ele é um projeto ousado no 
sentido da inovação, de juntar uma série de características de mercado e por 
tudo num projeto só. Então ele é trabalhoso, de pesquisa e para não ganhar 
nada, é um produto realmente voltado para atender essa parte social (E14). 

 

Sob este aspecto, os ganhos com este projeto, reforça o entrevistado que ele é feito não para ganhar:  

 
No Fundo, o banco ganha dinheiro prestando serviço de administração e 
cobrando uma taxa de administração. Só que tem um custo [...] e esse 
produto é um dos mais caros, porque deu um tremendo trabalho de análise, 
pesquisa, relatório, conselho [...] ele é um custo caro, eu estou cobrando uma 
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taxa baixa (porque os fundos de pensão não aceitam pagar mais) e ainda 
dividindo (E14).  

 

Questionado se o fundo não ia dar lucro ao banco, responde o entrevistado que:  

 
Se é que ele vai se pagar! O que eu quero dizer com isso, o fundo não foi 
feito para se ganhar dinheiro, não é um produto que eu quero ganhar, ter 
lucro. É um produto que a gente quer, primeiro, atender aos nossos clientes 
institucionais, com uma demanda que eles têm (E14). 
 

Evidencia-se, assim, o lucro simbólico, no sentido de que, se não der lucro monetário, pelo 

menos atendeu a demanda de importantes clientes. 

 
[...] é claro que a gente tem uma atividade social intrínseca [...] a atividade 
nossa (bancária) é socialmente responsável, intrinsecamente. Mas, com esse 
objetivo explícito, com estas características todas, é o primeiro produto 
nosso [...] É bem certo que tem um poder de alavancar, principalmente em 
termos de imagem [...] Imagens para os clientes, a partir do momento em que 
eu soluciono um problema para eles [...] a gente está alavancando a imagem 
(E14). 

 

Perguntado sobre se o perfil dos fundos de pensão é a aplicação em ações socialmente 

responsáveis, o entrevistado (E14) emite sua opinião sobre o assunto:  

 
Não necessariamente, [os fundos de pensão] tem um perfil de ganhar 
dinheiro e têm metas atuariais, esse é o perfil. Só que agora essas novas 
diretorias que assumiram os fundos de pensão, com a mudança do governo, 
tem também essa preocupação de, além de querer ganhar, ainda querer, de 
preferência, investir  em projetos sociais. Então a gente está tentando atender 
(E14). 

 

Observa-se que, a mudança de governo foi importante para a aceleração do movimento. 

 
A idéia veio da convivência que a gente tem com os fundos de pensão [...] E 
a partir da percepção que tinha essa demanda, a gente conversou com a área 
social do banco [...] e eu falei: [...] estou detectando isso aí [...] o que você 
acha? Ele achou ótimo, aí começou a idéia de fazer um conselho e foram 
surgindo as idéias de fazer um produto assim [...] (E14). 

 

Todavia, admite o entrevistado a similaridade com o Fundo Ethical do ABN.  

 
[...] acho que a diferença maior é que o Ethical não rebate a taxa de 
administração para projetos sociais, e eu não sei se o Ethical tem um 
conselho também. Mas tirando esses dois detalhes o resto é muito 
parecido(E14). 
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Além da análise de risco e de retorno das ações, os gestores do fundo levam em conta três 

aspectos fundamentais: Práticas Sociais, Práticas de Proteção do Meio Ambiente e Boas 

Práticas de Governança Corporativa. Zákia explica que, ao observar tais aspectos, o fundo 

contempla variáveis que dizem respeito às relações de trabalho, com a comunidade e com 

consumidores/clientes e à preocupação e esforços dessas empresas no cuidado e proteção do 

meio ambiente. Avaliam também o grau de transparência e segurança na divulgação de 

informações sobre a empresa e a responsabilidade dos controladores perante os minoritários. 

Os critérios são avaliados mediante um questionário com 26 perguntas enviado às empresas 

previamente selecionadas pelos analistas da área de gestão de recursos do Banco Itaú 

(BANCO ITAU, 2005).  

 

Para o vice-presidente executivo do Itaú e da Fundação Itaú Social, Antonio Matias, ao ofertar 

um fundo deste porte, o Itaú contribui para a consolidação do conceito de responsabilidade 

social corporativa na sociedade brasileira. "O fundo vem completar e reforçar nosso 

compromisso com a sustentabilidade dos melhores valores empresariais e o desenvolvimento 

social do País", afirma Matias (BANCO ITAU, 2005). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Rentabilidade acumulada e comparada do Fundo Itaú Excelência Social  

     Fonte: dados da pesquisa, recebidos via email em fevereiro de 2005, de representante do 

Itaú. 

43,09%
42,26%

27,01%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

04
/0

2/
20

04

05
/0

3/
20

04

04
/0

4/
20

04

04
/0

5/
20

04

03
/0

6/
20

04

03
/0

7/
20

04

02
/0

8/
20

04

01
/0

9/
20

04

01
/1

0/
20

04

31
/1

0/
20

04

30
/1

1/
20

04

30
/1

2/
20

04

29
/0

1/
20

05

28
/0

2/
20

05

Itaú Excelência Social FIA IBrX-50 Ibovespa



 

 

223 

 

 

O Fundo Itaú Excelência Social FIA acumulou, desde o seu início (03/02/2004), até 

28/02/2005, rentabilidade de 43,09%, contra 42,26% do IBrX-50 e 27,01% do Ibovespa 

Médio, no mesmo período, como podemos observar na Figura 14. 

 

O patrimônio líquido do fundo, que começou na ordem de R$ 4 milhões, já ultrapassa, em 

28/02/2005, os R$ 12 milhões. Entre os cotistas do fundo estão dois Fundos de Investimento 

em Cotas do próprio Banco Itaú, que atendem a outros segmentos que não o de Institucionais. 

 

6.3 Reflexões sobre as ações socialmente responsáve is 

 
O Campo das Organizações Bancárias tem se inserido de forma veemente no movimento pela 

RSE. Nesse sentido, identificamos dois atores-chave para o movimento pela RSE no Campo, 

ou seja, dois atores-chave na institucionalização da prática social, a Febraban e o ABN Amro 

Real. A análise de seu modelo de atuação é importante na medida em que sinaliza/identifica a 

referência utilizada no Campo. 

 

A pesquisa possibilitou-nos qualificar o presidente do ABN, também diretor da Febraban, 

como uma figura-chave para o movimento pela RSE no banco e no Campo, capitaneando o 

movimento. Supomos que ele tenha esse papel também em relação ao movimento no Brasil 

como um todo, mas a pesquisa efetuada não nos permite isso confirmar. Segundo a Diretora 

de Responsabilidade Social do ABN, Fabio Barbosa: 

 
[...] É um líder, que foi amadurecendo e ampliando a sua visão em relação ao 
papel que uma organização tem na sociedade, em relação aos impactos que 
essa organização causa tanto dentro de si mesma quanto fora. Isso acaba se 
expressando nessa missão e nesse modelo, que são as grandes bússolas do 
movimento (E31). 

 

Por outro lado, a definição do conceito de RSE no Campo, e conseqüente eleição de ações 

para compor a categoria socialmente responsável, em detrimento de outras, é um processo que 

faz parte da institucionalização da prática no Campo, na medida em que estes passam a fazer 

parte do cotidiano e também das estruturas. Esta categorização é, em si, um jogo de interesses, 

que visa a legitimidade organizacional.  
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Verificamos que o conceito mais adotado no Campo das Organizações Bancárias caminha 

rumo à definição propagada pelo Instituto Ethos, ratificando seu lugar de líder no movimento, 

como visto no capítulo 4. A atuação da Febraban parece ser fundamental nesse processo, 

principalmente por meio de sua Comissão de Responsabilidade Social, que passa a funcionar 

como referencial para as outras organizações do Campo.  

 

Dividimos as ações tidas como socialmente responsáveis no Campo, de acordo com os 

resultados da pesquisa de campo, em dois Grupos: (1) Organizacional, que atendem às partes 

interessadas, de forma geral, e (2) Produtos, relativos ao negócio bancário. Por meio da 

análise desses grupos de ações denominados socialmente responsáveis, foi possível identificar 

interesses e também as justificações para esta categorização, ou seja, a dinâmica que faz com 

que estas ações existam e se disseminem no Campo. Identificamos também o público 

beneficiário da ação, que respalda o discurso de justificação em termos do bem comum.  

 

Em relação ao processo de institucionalização, identificamos em cada ação/produto analisado 

ao menos uma prova ou arranjo estrutural associado à ação – um passo necessário ou 

resultado para que a ação e a organização, portanto, tornem-se legítimos. Podem existir outras 

provas associadas às ações/produtos, mas destacamos, nos quadros a seguir, aquelas que 

pudemos verificar com a pesquisa efetuada.  

 

No Quadro 14 apresentamos, com base no modelo de análise, uma síntese em relação ao 

Grupo Organizacional, baseado na pesquisa como um todo – e não somente nas considerações 

deste capítulo. 

 

A grande prova associada a este grupo é a publicação do balanço social. Outras provas 

também existem, como a filiação aos institutos que lidam com RSE, como o Ethos, o Gife 

etc., a participação em seminários, fóruns de discussão, recebimento de prêmios relacionados 

aos temas, selos etc. Consideramos, porém, que o balanço social é a prova mais considerada 

no Campo. 
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Quadro 14. Grupo Organizacional: ações socialmente responsáveis identificadas 

Grupo Organizacional 

Ação-Prática Público 
beneficiário 

Discurso de 
justificação 

Interesses 
 

Prova 
associada 

Ação social Comunidade Melhorar as 
condições de vida 
da população 

Estabilidade 
social 
Imagem 

Balanço social 

Programas de 
voluntariado 

Comunidade Melhorar as 
condições de vida 
da população 

Motivação dos 
colaboradores 
Imagem 
Estabilidade 
social 

Balanço social 

Fornecedores Toda a 
sociedade 

Disseminação das 
práticas de RSE 

Fornecedores 
mais sólidos 

Balanço social 

Melhoria do 
atendimento ao 
cliente 

Clientes Cidadania 
Direitos do 
consumidor 

Clientes-alvo 
Imagem 

Número de 
reclamações no 
Banco Central 

Políticas de RH Colaboradores Cidadania 
Direitos do 
trabalhador 

Desempenho no 
trabalho/ 
motivação/ 
cultura 

Índice de 
rotatividade 

Ecoeficiência Meio ambiente Preservar 
recursos naturais 
para as atuais e 
futuras gerações 

Reduzir custos 
Imagem. 

Balanço social 

Diversidade Todos os 
públicos, 
principalmente 
colaboradores, 
clientes e 
comunidade. 

Democratizar as 
relações, acabar 
com preconceitos 
e problemas 
estruturais no 
Brasil 

Imagem Balanço social 

 
 

 

A seguir, no Quadro 15, apresentamos a síntese da análise efetuada sobre o Grupo Produtos. 
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Quadro 15. Grupo Produtos: ações socialmente responsáveis relacionadas ao negócio 
bancário 

Grupo Produtos 

Ação-Prática Público 
beneficiário 

Discurso de 
justificação 

Interesses 
 

Prova 
associada 

Microfinanças 
(microcrédito e 
correspondentes 
bancários) 
 

População de 
baixa renda e/ou 
sem acesso aos 
serviços 
financeiros 

Democratização 
do acesso aos 
serviços 
financeiros, o que 
traria benefícios 
para as pessoas 

Expandir a base 
de clientes 
Imagem 
 

Cumprimento da 
regulamentação, 
no que se refere 
ao microcrédito 
 

Financiamentos 
sócio-ambientais 
 

Meio ambiente Procedimentos 
mais rígidos para 
concessão de 
financiamentos 
evitando-se, 
então, problemas 
ambientais 

Imagem 
Garantir o 
recebimento do 
financiamento 
Tese de co-
responsabilidade 
ambiental 

Princípios do 
Equador 

Fundos de 
investimento 
socialmente 
responsáveis 
 

Sociedade como 
um todo 

Disseminação da 
prática de RSE 

Conquistar 
clientes 
institucionais 
importantes, 
como os fundos 
de pensão 
Imagem 
 

Rentabilidade 
superior aos 
fundos 
tradicionais 

Outros produtos 
socialmente 
responsáveis 

Públicos 
diversos 

Atender grupos 
minoritários 
incentivar ações 
ecologicamente 
corretas 

Imagem 
Conquistar 
clientes 
Aumentar o 
volume de 
empréstimos 

Diversos 

 
 
De acordo com a análise efetuada, a justificação em termos do bem comum faz parte da 

dinâmica de institucionalização dentro do Campo, legitimando-o perante a sociedade. No caso 

das ações relacionadas a produtos bancários, as provas são cumpridas para consubstanciar 

esta legitimação, assegurando o caráter de justiça necessário à construção da ação. Ao mesmo 

tempo, as ações atendem a interesses inerentes ao Campo, como se verifica no Quadro 15. A 

questão da imagem da organização perante a sociedade está associada a todos os produtos 

analisados, o que confirma nossa suposição de que a inserção do Campo no movimento pela 

RSE dá-se como forma de obter legitimidade, dentro do nosso referencial teórico. 
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E este conjunto de ações/produtos é que vai compor o quadro da RSE, no caminho da sua 

institucionalização. Como vimos, o Campo das Organizações Bancárias respalda-se tanto no 

ambiente institucional como no ambiente técnico. Por isso, e com base na análise efetuada, 

verificamos que as ações e os produtos das organizações do Campo atendem aos dois lados da 

questão, viabilizando-se em termos de eficiência e justificando-se de forma a obter 

legitimidade. 
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7 SEDIMENTANDO A PRÁTICA SOCIAL: A 

INCORPORAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS 

ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 
 

Segundo Peci (2005), todos os representantes “oficiais” do institucionalismo reconhecem que 

processos de institucionalização não se dão num vacum, sendo importante considerar-se a 

materialidade nestes processos de construção. Desta forma, a fim de compreender a dinâmica 

da institucionalização da prática social, é necessário descer ao nível de sua materialização nas 

organizações do campo objeto do estudo. O objetivo do capítulo, então, é analisar a 

disseminação e a sedimentação de arranjos estruturais relacionados ao movimento pela RSE 

no Campo das Organizações Bancárias, evidenciando assim o processo de institucionalização 

da prática social por meio de sua incorporação na estrutura das organizações do Campo.  

 

Investigamos como estes arranjos estruturais passam a fazer parte do cotidiano e como 

ganham dinâmica própria, revelando um jogo de interesses em sua criação e perpetuação. Os 

arranjos estruturais relacionados à prática social são também entendidos como provas que as 

organizações têm que cumprir para “chancelar” sua inserção no movimento. Em alguns casos, 

as provas anteriormente identificadas são, ao mesmo tempo, arranjos estruturais dentro do 

processo de institucionalização da prática, como exemplo, o balanço social.  

 

Neste elemento da dinâmica de institucionalização, os arranjos estruturais, condensam-se as 

três etapas apresentadas por Tolbert e Zucker (1999) – habitualização, objetificação e 

sedimentação. É, então, de acordo com a perspectiva institucional, o locus da 

institucionalização, no sentido de que as tipificações, significados compartilhados pelos 

atores, passam também a compor a estrutura, até se tornarem dadas, “naturais”, 

generalizáveis, independentemente dos indivíduos. Entendemos, porém, que estas três etapas 

podem não se dar de forma seqüencial, mas é um processo que pode ter idas e vindas, no 

sentido de que, ao longo do tempo pode-se avançar ou retroceder na sedimentação das 

estruturas em função da incorporação de novas agendas. É deste desenvolvimento que 

depende a institucionalização da prática, indicando se ela poderá ser abandonada em função 

de uma nova demanda ou se adquiriu um estado permanente, ou seja, tornou-se uma 

instituição.  
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É possível identificar e analisar diferentes arranjos estruturais relacionados à 

institucionalização da RSE, que, juntamente com as provas, contribuem para o 

estabelecimento da nova tabela de equivalência. Uma vez que a análise da RSE no Campo é 

prioritariamente voltada para os bancos, em detrimento de outros tipos de organizações que o 

compõem, três arranjos pertinentes às organizações bancárias foram eleitos para análise: a 

área/estrutura específica para tratar da RSE nas organizações, o balanço social e os 

ícones/links específicos sobre o tema nos websites das organizações.  

 

Esta escolha dá-se por entender que esses arranjos são fundamentais no processo da 

institucionalização da RSE, uma vez que representam uma congregação de esforços, recursos 

e interesses, passando os atores envolvidos a trabalhar no sentido de perenizar e valorizar a 

prática social em questão. Uma vez iniciado o processo de institucionalização, os interesses 

envolvidos ampliam-se, tornando a manutenção dos arranjos estruturais criados um desafio 

para os participantes. Por vezes, ações são empreendidas visando exclusivamente a 

demonstração da necessidade e importância da estrutura criada, sem relação direta com a 

finalidade da prática social que lhe deu origem, como a busca de prêmios e selos associados à 

RSE ou especificamente em relação às provas instituídas, por exemplo. Se, por um lado, a 

busca de reconhecimento social é uma forma de legitimidade organizacional, por outro, ao 

valorizar os arranjos criados junto à sociedade, é também uma forma desses arranjos 

legitimarem-se perante a empresa, demonstrando sua importância e, assim, viabilizando sua 

perpetuação. Atentamos na análise do capítulo, então, para este aspecto da multiplicação dos 

interesses em relação aos arranjos estruturais, que consideramos elemento essencial no 

processo de institucionalização de uma prática social, no caso, da RSE. 

 

Foram, então, traçadas três linhas de análise. A primeira linha está calcada no pressuposto de 

que a materialização da prática social nas estruturas dá-se em decorrência do espaço que o 

conceito vai ganhando nas organizações e no Campo. Buscamos, então, elaborar um quadro 

sobre as estruturas existentes nas organizações bancárias, no sentido de “áreas” criadas ou 

direcionadas a tratar explicitamente da questão da RSE, abordando sua forma de atuação, 

status e contexto/tempo de surgimento. Entendemos que as estruturas/áreas organizacionais 

voltadas ao tema da RSE, apesar de não serem as únicas, são uma manifestação incisiva, um 

forte indicativo da institucionalização da prática social, uma vez que a decisão de alocar 

recursos diversos nesses arranjos transforma a prática em algo mais sólido e mais fortemente 

relacionado ao poder – e suas manifestações – dentro da organização. Com isso, vai se 
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sedimentando uma “arena”, onde recursos de diversas naturezas são disputados, passando a 

área/estrutura a possuir uma lógica própria de funcionamento, criando novos interesses em 

sua existência, além da prática social em si. 

 

A segunda linha de análise busca verificar a existência de balanços sociais nas organizações 

bancárias, buscando suas similitudes e diferenças em relação ao modelo utilizado, lançando 

um olhar sobre o mimetismo no Campo e atentando para o contexto de seu surgimento. O 

balanço social é entendido como uma prova fundamental para as organizações do Campo, 

dada a pressão, de diversas naturezas, que existe para que seja elaborado e publicado. 

Atentamos também para a dimensão da divulgação dos balanços sociais, por meio de sua 

disponibilidade nos websites das organizações.  

 

A terceira linha de análise centra-se na existência de referências sobre a RSE nos websites das 

organizações pesquisadas, ou sobre tema similar, como a ação social, por exemplo. 

Entendemos que este arranjo estrutural reflete, por um lado, o interesse despertado pelo tema 

na sociedade, captado pela organização, e, por outro, o processo de isomorfismo no Campo. 

Desta forma, as organizações incluem o ícone/link em seus websites a fim de informar à 

sociedade que estão inseridas no movimento, buscando assim legitimidade. 

 
Optamos por desenvolver estas análises segmentando as organizações objeto do estudo em 

três tipos: bancos públicos, estaduais ou federais, bancos privados nacionais, com ou sem 

participação estrangeira, e bancos com controle estrangeiro, a fim de evidenciar algum padrão 

em função da origem do controle do capital do banco. Contudo, como será evidenciado, a 

análise mostrou que a natureza da organização, se banco de varejo ou somente de atacado, o 

que pode ser evidenciado, grosso modo, pelo número de agências do banco, é mais relevante 

na análise da institucionalização da RSE do que a origem do controle do capital.  

 

A seguir, no Quadro 16, apresentamos um resumo dos três arranjos analisados. 
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Quadro 16. Arranjos estruturais relacionados à RSE no Campo das Organizações Bancárias 

Estrutura/área 
RSE 

Balanço Social 
(4) 

Ranking 
(1) 

Bancos (2)/ 
Organização 

  

TC 
(3) 

Nº de 
Agências 

(1) 
Tipo Ano Se possui  

(desde) 
 Modelo 

Ibase 
(5) 

Disponível 
download 

(6) 

Ícone/link  
específico 
na Internet 

(7) 

1 Banco do Brasil  1 3.783 
A 
C 

2003 
1985 1997 Sim sim  sim 

2 CEF 1 2.135 B 2004 1998 sim sim sim 

3 Bradesco  2 3.011 
B 
C 

2005 
1956 2002 sim sim sim 

4 Itaú 2 2.205 C 2000 1999 sim sim sim 
5 Unibanco  2 918 C 1982 2000 sim sim sim 
6 Santander B. 3 1.028 A 2002 2002 sim sim sim 
7 ABN Amro Real 3 1.111 A 2001 2003 não sim sim 
8 Safra  2 86 E - não - - não 
9 HSBC  3 926 N/i N/i N/i - - sim 
10 Nossa Caixa  1 506 B 2003 não - - sim 
11 Votorantim  2 4 C 2001 não - - sim 
12 Citibank  3 53 D - 2002 não não sim 
13 BankBoston  3 60 C 1999 1997 sim N/i sim 
14 BNB  1 181 B 2003 1997 sim sim sim 
15 Banrisul  1 386 D - 1999 sim sim sim 
16 Credit Suisse  3 2 E - não - - não 
17 Alfa  2 9 E - não - - não 
18 JP Morgan C. 3 5 B 2003 2003 não não não 
19 Pactual  2 4 E - não - - não 
22 BBM 2 6 E - não  - - não  
23 Rural  2 85 C 2002 2003 sim sim sim 
26 Banco Amazônia 1 92 D - 1999 não não não 
38 Bancoob  2 2 E - não - - não 
43 WestLb  3 1 D 2004 não - - não 
47 Sofisa  2 5 E - não - - não 
49 ING  3 1 B 2000 não - - não 
51 Bansicred 2 4 E - não - - não 
59 Triângulo 2 2 E - não - - sim 
66 BGN 2 3 E - não - - não 
          

N/a Febraban N/a N/a A 2002 1993 não sim sim 
(A) Diretoria de RSE ou similar; 
(B) Assessoria ou Comitê ou grupo de trabalho e/ou pessoa dedicada ao assunto. 
(C) Instituto ou Fundação ou Associação filantrópica. 
(D) Programa ou Projeto de RSE. Grupos ou Comitês informais. 
(E) Ações e Doações para projetos e eventos sociais, culturais ou esportivos (pontuais ou 

permanentes). 
      N/d – informação não disponível; N/a informação não aplicável; N/i – informação não identificada. 
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7.1 Áreas e/ou estruturas específicas para tratar d a RSE nas 

organizações 

 
Sobre as áreas/estruturas específicas para lidar com as questões referentes à RSE, as 

organizações têm, pelo menos, duas alternativas, quando decidem implementá-los. A primeira 

é a inserção em sua estrutura de um componente para tratar da RSE – variando a localização 

na estrutura, status e o porte da área, que varia desde grandes departamentos a, simplesmente, 

um grupo ou pessoa única designada para tratar da questão.  

 

As áreas criadas com nível de diretoria ou similares – que assim não se denominam, mas 

possuem o mesmo status de diretoria –, estão indicadas no Quadro 16 pela letra A. As áreas 

criadas com nível gerencial ou de assessoria estão indicadas pela letra B. Na letra B também 

estão incluídos os Comitês ou Grupos de Trabalho formalizados, ou seja, dentro da estrutura 

formal da organização – com pessoas direcionadas especificamente para o assunto –, uma vez 

que também existem comitês e/ou grupos de trabalho que funcionam mais informalmente, 

com participação voluntária dos funcionários e executivos – estes indicados pela letra D.  

 

Há casos em que a organização estrutura um programa ou projeto de RSE, mas não cria uma 

área para tratar da questão – designados também pela letra D. Com a letra E foram designadas 

as organizações que declararam auxiliar algumas ações, por meio de diversos tipos de 

doações, pontuais ou permanentes. Nestes dois casos, D e E, na maior parte das organizações 

não foi possível identificar o ano de surgimento, uma vez que práticas de filantropia e 

Notas referentes ao Quadro 1 
(1) Ranking de acordo com o Relatório Top 50 do Banco Central do Brasil – 50 maiores bancos e o 
consolidado do SFN de 31.12.2004, disponível em www.bcb.gov.br, acessado em 12.04.2005. 
(2) Bancos: Equivalem, para a finalidade, aos conceitos de Conglomerados Bancários (conjunto de 
instituições financeiras que consolidam seus demonstrativos contábeis) e Instituições Independentes (CEF, 
Nossa Caixa e BNB, Basa, Bancoob e WestLb, por exemplo). 
(3) TC = Tipo de controle: Identifica a origem do controle de capital dos conglomerados bancários ou das 
instituições independentes: 1-Público Federal ou Estadual; 2-Privado Nacional (com ou sem participação 
estrangeira); 3-Privado Controle Estrangeiro;  
(4) mesmo que denominado de outra forma (Relatório Social, por exemplo). 
(5) se o último balanço social publicado seguiu o modelo Ibase, mesmo que parcialmente, ou modelo similar 
ao Ibase. 
(6) se, pelo menos, a última publicação do balanço social está disponível para download na Internet. 

 (7) se existe um ícone/link no website para RSE, de forma expressa, ou a algum de seus variantes, ação 
social, por exemplo. 

 

6 
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assistencialismo sempre existiram nas organizações, conforme comprova o estudo realizado 

pelo IPEA (2001). 

 

Na segunda alternativa as organizações decidem criar uma estrutura apartada para lidar com a 

questão, sob a forma de um instituto ou fundação, separada, então, de sua gestão. 

Normalmente, estas novas organizações são constituídas para tratar especificamente de 

questões ligadas ao investimento social da empresa, mas em alguns casos podem também 

incluir a coordenação de outros aspectos da RSE na organização. Estão indicadas no Quadro 

16 pela letra C. 

 

Por considerarmos estas áreas/estruturas específicas uma exteriorização da forma como a 

organização entende a questão da RSE e da forma que pretende abordá-la – se marginalmente 

ou como uma política relacionada centralmente ao negócio da organização –, portanto, um 

indicativo dos rumos do movimento no Campo, buscamos caracterizá-las, a seguir, nas 

organizações pesquisadas, segmentado-as por tipo de controle acionário. A análise da 

estrutura criada na Febraban foi realizada no item 6.1.1. 

 

7.1.1 Bancos Públicos 

 
Nos bancos públicos, principalmente no Banco do Brasil, o impulso para a criação de uma 

área que tratasse da RSE do banco, de forma ampla, não somente do investimento social, veio 

com a mudança de governo em 2003, conforme referenciado no capítulo 4. 

 

Segundo os entrevistados, o Banco do Brasil avaliou que estava demasiadamente voltado para 

o lado comercial, tendo abandonado sua vocação de promotor do desenvolvimento96. Assim, 

quando da entrada da nova diretoria, em 2003, e dentro dos objetivos institucionais definidos 

– “Fortalecer a atuação como empresa socialmente responsável e fortalecer o vínculo entre o 

Banco e os funcionários” –, além de incluir explicitamente a responsabilidade socioambiental 

(RSA) em sua estratégia corporativa, o BB criou unidade específica para tratar das relações 

com funcionários e da RSA. Foi criada, então, a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e 

Relações Socioambientais, seccionada em duas Diretorias: 1) Gestão de Pessoas; e 2) 

Relações com funcionários e Responsabilidade Socioambiental – inicialmente criada como 

                                                 
96 A missão do Banco do Brasil é “Ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender às expectativas 
de clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcionários e a Empresa e contribuir para o 
desenvolvimento do País” (BANCO DO BRASIL, 2005a).  
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unidade, sem direito a voto, agrupou as iniciativas e projetos antes dispersos na empresa, o 

que proporcionou o refinamento do foco e resultados pretendidos. Em maio de 2004, a 

unidade ganhou direito a voto, o que aumentou ainda mais a importância da área na gestão do 

banco.  

 

Outra iniciativa para fortalecer a gestão responsável do negócio no BB foi a aprovação, em 

julho de 2003, do conceito97 e da Carta de Princípios de RSA98, que fundamentam as práticas 

administrativas e negociais do Banco no relacionamento com seus diferentes públicos. O que 

visivelmente se expressa nestes documentos é a inclusão dos stakeholders, das partes 

interessadas, no negócio da empresa, traduzindo a visão dos gestores da área. 

 

Segundo os entrevistados, antes da criação da área, o assunto já estava sendo discutido dentro 

da área de Estratégia e Organização, que é voltada à pesquisa de mercado, à prospecção de 

cenários etc. Enfim, esta área já tinha, em 2002, uma atribuição de monitorar a questão sócio-

ambiental.  E eles “[...] tinham visto que estava emergindo essa preocupação de acoplar o 

ambiental com o social” (E43). Todavia, não existiam pessoas dedicadas exclusivamente ao 

assunto, o que não contribuiu para seu aprofundamento. Segundo o entrevistado (E43), essa 

visão foi importante quando da criação da área específica de RSE, pois se entendeu que “era 

mais evoluído juntar o ambiental também”. Assim, o Banco do Brasil é um dos poucos bancos 

onde encontramos a preocupação ambiental expressa também no nome da área criada. 

                                                 
97 Para o Banco do Brasil, responsabilidade socioambiental é: “Ter a ética como compromisso e o respeito como 
atitude nas relações com funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, credores, acionistas, 
concorrentes, comunidade, governo e meio ambiente” (BANCO DO BRASIL, 2004). 
98 De acordo com a Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental, o Banco do Brasil se compromete 
a: 1. Atuar em consonância com Valores Universais, tais como: Direitos Humanos, Princípios e Direitos Fundamentais do 
Trabalho, Princípios sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 2. Reconhecer que todos os seres são interligados e 
toda forma de vida é importante. 3. Repelir preconceitos e discriminações de gênero, orientação sexual, etnia, 
raça, credo ou de qualquer espécie. 4. Fortalecer a visão da Responsabilidade Socioambiental como investimento 
permanente e necessário para o futuro da humanidade. 5. Perceber e valer-se da posição estratégica da 
corporação BB, nas relações com o Governo, o Mercado e a Sociedade Civil, para adotar modelo próprio de 
gestão da Responsabilidade Socioambiental à altura da corporação e dos desafios do Brasil contemporâneo. 6. 
Ter a transparência, a ética e o respeito ao meio ambiente como balizadores das práticas administrativas e 
negociais da Empresa. 7. Pautar relacionamentos com terceiros a partir de critérios que observem os princípios 
de responsabilidade socioambiental e promovam o desenvolvimento econômico e social. 8. Estimular, difundir e 
implementar práticas de desenvolvimento sustentável. 9. Enxergar clientes e potenciais clientes, antes de tudo, 
como cidadãos. 10. Estabelecer e difundir boas práticas de governança corporativa, preservando os 
compromissos com acionistas e investidores. 11. Contribuir para que o potencial intelectual, profissional, 
artístico, ético e espiritual dos funcionários e colaboradores possa ser aproveitado, em sua plenitude, pela 
sociedade. 12. Fundamentar o relacionamento com os funcionários e colaboradores na ética e no respeito. 13. 
Contribuir para a universalização dos direitos sociais e da cidadania. 14. Contribuir para a inclusão de pessoas 
com necessidades especiais (BANCO DO BRASIL, 2004). 
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Sobre a perenidade da área, explica o entrevistado que ela não começou com uma deliberação 

prévia sobre esse tópico, mas: 

 
na minha visão pessoal, não tem prazo para morrer, mas o nosso desejo é 
que ela passe a ser desnecessária depois de um tempo. [...] coisas que não 
faziam parte da discussão do negócio, mas que a gente quer que seja tão 
comum, e está começando a ficar, estamos otimistas com isso, que daqui não 
sei há quantos anos, [...] porque a idéia é que cada produto, serviço do banco 
sempre se pergunte: em que medida estou atendendo os interesses, estou 
conseguindo conciliar os interesses daqueles onze públicos? Não estou 
ferindo a ética com algum deles? [...] (E43).  

 

Além destes aspectos concernentes à área que trata especificamente da RSE do banco, de 

forma ampla, deve ser ressaltado que o Banco do Brasil já conta, desde 1985, com a Fundação 

Banco do Brasil (FBB) para tratar especificamente de seu investimento social. A FBB 

começou a operar efetivamente em 1988, principalmente com o financiamento de projetos 

sociais. A partir de 1996, principalmente, foram sendo implementados programas próprios, 

ampliando a atuação da FBB. A readequação de objetivos e da forma de atuação da FBB 

podem ser entendidos como uma transformação alinhada ao movimento pela RSE que vai 

tornando-se presente no País. Atualmente, com seu propósito de mobilizar, articular e gerir 

ações de transformação social, a atuação da Fundação está focada nas áreas de educação e 

cultura e geração de trabalho e renda, com investimentos em processos que venham a se 

tornar auto-sustentáveis. Para isso, busca a aplicação e reaplicação de tecnologias sociais99. 

Tem ainda a meta de atuar nas políticas estruturais do Programa Fome Zero do Governo 

Federal (BANCO DO BRASIL, 2005b). 

 

Outra manifestação do movimento pela RSE na estrutura do BB foi a criação, em 2004, do 

Banco Popular do Brasil, uma subsidiária integral do Banco, específica para atendimento da 

população de baixa renda, como visto no capítulo 6. 

 

                                                 
99 Para a FBB, considera-se tecnologia social todo produto, método, processo ou técnica criados para solucionar 
algum tipo de problema social e que atendam aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e 
impacto social comprovado. É um conceito que remete para uma proposta inovadora de desenvolvimento, 
baseada na disseminação de soluções para problemas voltados a demandas de água, alimentação, educação, 
energia, habitação, renda, saúde e meio ambiente, dentre outras. As tecnologias sociais podem nascer no seio de 
uma comunidade ou no ambiente acadêmico. Podem ainda aliar saber popular e conhecimento técnico-científico. 
Importa essencialmente que sua eficácia seja multiplicável, propiciando desenvolvimento em escala 
(FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2005). 
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Na Caixa Econômica Federal, somente em maio de 2004, com a aprovação do Projeto 

Corporativo de Responsabilidade Social, foi criada uma célula de trabalho específica para 

Responsabilidade Social, dentro da Gerência Nacional de Planejamento Estratégico. Segundo 

os entrevistados, a inserção da CEF no movimento, com a adesão ao Pacto Global no final de 

2003, aos ODM, a filiação ao Instituto Ethos e a publicação do balanço social 2003, no 

modelo Ibase, dá-se como resultado de uma demanda social e de organismos internacionais, 

que cobram este posicionamento. Com uma estrutura enxuta, três analistas e uma função 

gerencial, vaga à época da entrevista, novembro de 2004, a célula não tem papel executivo, 

mas de coordenação. 

 

Em relação à localização da célula de trabalho na estrutura, argumenta a entrevistada que: 

“[...] a gente entende que a responsabilidade social permeia toda a empresa, deve permear 

todos os negócios da empresa, deve permear o modelo de gestão, como tal, deve começar no 

Planejamento Estratégico” (E38). Na mesma linha, chama a atenção a comparação feita pela 

entrevistada com as estruturas criadas em outros bancos para lidar com a questão, justificando 

a escolha da CEF pela forma de atuação pretendida. 

 
[...] aí nessa reestruturação da área foi criada esta célula de Responsabilidade 
Social. E a gente entende que não tem uma estrutura formal, ao contrário dos 
outros bancos – nós fizemos até alguns benchmarkings, no ABN Amro, lá 
eles têm uma diretoria de Responsabilidade social; o Banco do Brasil criou 
uma diretoria de Responsabilidade Socioambiental. [...] Outros bancos até 
trabalham de uma forma mais incisiva [...] A gente trabalha fazendo todo o 
relacionamento com as áreas parceiras [...] Aqui na Caixa, por enquanto a 
gente tem, né, e até para disseminar este conceito, e começar a trabalhar, a 
gente não tem uma estrutura formal [...] Formalmente ela até existe, assim, 
existe uma função gerencial ligada a cada célula (E38). 

 
É então salientado que, devendo o conceito permear toda a organização, cada área 

acompanharia/cuidaria de sua responsabilidade social, restando ao grupo um papel de 

coordenação. Por exemplo, os projetos ligados à ecoeficiência e ao meio ambiente são 

preparados e acompanhados por uma vice-presidência específica:  

 
[...] Até mesmo porque o projeto e as políticas de meio ambiente seja uma 
das vertentes, das menções do Pacto global, a gente aprovou junto com o 
voto que instituiu o projeto corporativo de responsabilidade social da Caixa, 
já aprovou a implantação da política do meio ambiente da empresa (E38). 

 

À época das entrevistas, dezembro de 2004, a célula de trabalho estava voltada para a 

disseminação do conceito internamente, junto aos funcionários, inclusive com a preparação de 
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módulo de treinamento em RSE, enfatizando o que a Caixa faz em relação a cada indicador 

do Instituto Ethos, uma vez que, segundo os entrevistados, já existem projetos de 

responsabilidade social dentro da organização e que o modelo já está dado: “[...] nós já temos 

‘n’ ações de responsabilidade social que estão em andamento [...] nós adotamos o modelo 

Ethos, o Pacto Global, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, então, nosso modelo 

está aí” (E38). Observa-se, então, que o trabalho da célula é mais no sentido de catalogação 

do que é feito, de explicitação e de adequação aos modelos vigentes. 

 
[...] Então, quando você olha no balanço social e no modelo Ethos, para cada 
uma daquelas dimensões, a gente já tem dois ou três projetos que 
normalmente já ocorrem [...] Não que a gente criou em função do Ethos, mas 
porque a Caixa já desenvolve. O primeiro passo foi o mapeamento [...] 
Então, junto com a aprovação, já teve um plano mínimo de ação, então, a 
gente já identificou todas as ações que a empresa já toca, e a gente só está 
querendo direcioná-las, que eles tenham um resultado que reflita no balanço 
social, pois antigamente ficavam perdidas (E38).  

 
Sobre o código de ética da CEF, este está sendo revisto, diante do novo modelo adotado: “[...] 

A Caixa já tem um comitê de ética [...] a algum tempo, e agora temos um grupo que está 

reestruturando o código de ética, para ver se ele está aderente com aquele modelo. Mas já 

vimos que não tem grande diferença”. Assim, ratifica-se o movimento da organização de 

organizar/catalogar/nomear suas ações e projetos no modelo disseminado no movimento pela 

RSE no Campo e no País. 

 

Na Nossa Caixa, banco público do Estado de São Paulo, em 2003 foi criada a Assessoria de 

Responsabilidade Social – com uma estrutura enxuta, três pessoas, em outubro de 2004, mas 

disposta a expandir suas atividades. Ligada à Presidência do Banco, visa integrar todos os 

projetos e processos já executados dentro do banco. Sobre a finalidade de criação da área, 

assevera o entrevistado a necessidade de justificar a existência de um banco pertencente ao 

Estado: “[...] na própria visão do banco, é a única justificativa para o banco para o Estado 

manter um banco sob seu domínio é que tenha que ser por uma causa muito maior que 

justifique a sua responsabilidade sobre a responsabilidade do Estado [...]” (E33). Verifica-se, 

então, outra motivação para a inserção no movimento pela RSE, explicada pelo fato de ser um 

banco público. 

 

Ainda, sobre a atuação socialmente responsável da Nossa Caixa, dentre outros motivos, 

esclarece o entrevistado que “Por isso foi criada essa assessoria, para que pudéssemos tentar 
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integrar isso e expandir de uma forma um pouco mais organizada, integrada” (E33). A área 

ainda não tinha em 2004 orçamento para atuar, mas para o ano de 2005 iria ser criado um 

sistema de orçamento: “Nós temos que prever o quanto vai ser investido” (E33) – o que revela 

uma ampliação de sua atuação, uma vez que terá também verba para aplicar e administrar em 

projetos sociais. Nas palavras do entrevistado, é preciso aculturar os diferentes níveis da 

empresa em relação à RSE. Um dos caminhos apontados são os instrumentos do Instituto 

Ethos, por exemplo. 

 
Nós seguimos muita coisa do Instituto Ethos, responsabilidade social, 
principalmente os conceitos, que a gente utiliza bastante. [...]  mas agora, [...] 
numa abordagem mais atualizada, contextualizada com o momento, porque 
nunca se falou tanto em responsabilidade social como nos últimos 2, 3 anos. 
Isso leva a que as pessoas reflitam mais sobre o tema e apurem essa questão 
conceitual, porque ainda divergem muito, nos mais variados níveis. Porém, a 
nossa finalidade aqui é aculturar os mais variados níveis da empresa, 
sensibilizar toda a população de dentro e de fora da empresa em relação aos 
temas, visando sempre o objetivo final que é desenvolver os aspectos social, 
ambiental e econômico, no nosso caso, principalmente ligados à missão do 
banco, principalmente do Estado de São Paulo e também do Brasil (E33). 

 
O BNB e o Basa, por serem bancos regionais, têm uma atuação voltada para o 

desenvolvimento social e ambiental. Assim, em que pesem a existência de algumas áreas 

específicas, como a Gerência de Meio Ambiente e Responsabilidade Social100 do BNB, criada 

em 2003, projetos desta natureza existem há muitos anos.  

 

O Banrisul esclareceu que não tem uma área específica para a questão, e que a gestão de 

ações de responsabilidade social ocorre de forma descentralizada, conforme a área de 

afinidade do projeto. Os projetos voltados ao público interno são gerenciados pela área de 

gestão de pessoas; os projetos com enfoque no meio ambiente, como a destinação dos 

resíduos, por exemplo, são administrados pela área de infra-estrutura; e os projetos voltados à 

comunidade, principalmente em educação e cultura, são gerenciados pelo marketing. 

Esclarecem ainda em sua resposta que a decisão sobre os projetos a implantar é da diretoria, 

de acordo com a relevância social e com o enfoque prioritário para as áreas de educação, 

cultura e geração de emprego e renda. 
                                                 
100 A origem desta gerência pode ser buscada no Projeto Temático de Meio Ambiente, que se deu a partir da 
participação do BNB no Protocolo Verde. O Projeto, que desenvolve ações desde 1996, é o responsável pela 
sistematização dos procedimentos do BNB no que concerne às questões ambientais. O Projeto, ainda, tem como 
objetivos desenvolver ações inovadoras e dar suporte às diversas áreas do Banco no que concerne aos aspectos 
ambientais referentes às políticas, programas, processo de crédito, ações de capacitação e relações 
interinstitucionais. As ações do Projeto são desenvolvidas a partir de articulações com as diversas áreas do 
Banco e por meio de parcerias com instituições governamentais, ONGs, empresas, associações e agentes 
produtivos em geral.  
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A seguir, no Quadro 17, sintetizamos a identificação de áreas específicas nos bancos públicos 

pesquisados. 

Quadro 17. Áreas ou estruturas específicas de RSE nos bancos públicos pesquisados 

ÁREAS OU ESTRUTURAS ESPECÍFICAS DE RSE NOS BANCOS PÚBLICOS 

Banco do Brasil  
Estrutura criada em 2003. 

Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e Relações Socioambientais, seccionada em duas Diretorias: 1) Gestão 
de Pessoas; e 2) Relações com funcionários e Responsabilidade Socioambiental. 

Fundação Banco do Brasil, criada em 1985. 
Caixa Econômica Federal 

Projeto aprovado em maio de 2004. 
Com a aprovação do Projeto Corporativo de Responsabilidade Social, foi criado um grupo/célula de trabalho 

para Responsabilidade Social, na Gerência Nacional de Planejamento Estratégico.  
Nossa Caixa  

Estrutura criada em outubro de 2003. 
Assessoria de Responsabilidade Social, ligada à Presidência do Banco, visando integrar todos os projetos e 

processos já executados dentro do banco.  
BNB  

Estrutura criada em 2003. 
Gerência de Meio Ambiente e Responsabilidade Social (no website consta Gerência de Infra-estrutura, Meio 

Ambiente e Responsabilidade social) ligada à área de Políticas de Desenvolvimento. A partir do Protocolo 
Verde, em 1995, foi criado o Projeto Temático de Meio Ambiente (BNB), que é a origem da área. 

Banrisul  
Não existe área específica. As ações ocorrem de forma descentralizada. 

BASA  
Não existe área específica. Todas suas ações são consideradas como de Responsabilidade Social. 

 
 
7.1.2 Bancos Privados Nacionais 

 
Em relação aos bancos privados nacionais, o Bradesco destaca-se como um banco que tem 

uma dinâmica própria na institucionalização da prática, derivada de seu forte foco no varejo. 

De acordo com um entrevistado (E7), falando sobre o histórico do Bradesco, trata-se de um 

banco com vocação doméstica e de varejo, em termos nacionais, e seu relacionamento com o 

público sempre foi uma marca forte. Evidenciando este perfil ao longo da história, assevera: 

 
[...] primeiro [...] o gerente ficava lá atrás [na década de 70], precisava passar 
por um batalhão para chegar nele. O Bradesco foi o primeiro banco a virar 
essa mesa, ele colocou o gerente lá na frente, e abriu as portas da instituição, 
acho que foi um marco interessante na história do banco, onde ele mostrou 
claramente que sua vocação a partir dali seria aberta para o grande público. 
(E7). 
 

Este discurso ratifica a análise apresentada por Calicchio (1972), discutida no capítulo 5, 

sobre o reposicionamento dos bancos em relação aos clientes e à sociedade. Deixa claro o 
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entrevistado, vice-presidente do banco, que apesar das políticas voltadas à população, existe 

sim o interesse comercial por trás. Estas práticas, e a própria cultura do Bradesco, em sua 

opinião, são derivadas dos valores de Amador Aguiar, fundador do Bradesco. 

 
Outra coisa, um ponto forte do Bradesco, ainda dentro de um mix, às vezes o 
Bradesco tira o chapéu de banqueiro mesmo e olha muito sob o aspecto 
estratégico de país, por exemplo, tem a bancarização [...] Logicamente 
sempre teve o interesse comercial atrás disso, não tenha dúvidas, mas de 
certa forma o Bradesco sempre quis dar acesso à população, e isso é um 
princípio base do nosso fundador, acesso mesmo da população. [...] Ao 
longo dos anos, isto tudo foi uma marca do banco, emprestar, emprestar. 
Mesmo no período de forte inflação [...] tanto que ele teve perdas absurdas, 
mas ele sempre manteve numa linha de emprestar. A nossa administração 
também, o próprio Sr. Brandão [presidente do Conselho] ele nunca defende 
o Bradesco, ele defende o sistema, ele tem uma visão do Sistema Financeiro 
Nacional. Ele não puxa somente sardinha para o Bradesco, ele sempre pensa 
no sistema financeiro, mesmo que às vezes prejudique o Bradesco, mas se 
for para o bem do sistema. Sempre foi a nossa cabeça, se um banco quebrar, 
o Bradesco também vai ser afetado [...] (E7). 

 

Além de outros aspectos, desse discurso se depreende que a credibilidade do Sistema é um 

projeto/problema comum aos atores do campo organizacional.  

 

Outro empreendimento do fundador do Bradesco, em relação à área social, é a Fundação 

Bradesco, que existe desde 1956. A Fundação desenvolve amplo trabalho de educação, que 

compreende educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e médio-profissionalizante, 

atendendo gratuitamente a mais de 107 mil alunos em 40 escolas distribuídas por 26 Estados e 

Distrito Federal. Em seus quase cinqüenta anos de história já formou mais de quinhentos mil 

alunos101. O orçamento da Fundação para o ano de 2004 foi em torno de 150 milhões de reais, 

o que é o maior investimento social encontrado no Campo. Assim, a Fundação é o braço 

social do banco, embora ainda existam projetos fora da Fundação, como o Finasa Esportes, 

por exemplo102. Em visita realizada em uma escola da Fundação, no Rio de Janeiro, 

constatamos a abrangência do trabalho e seu foco em populações necessitadas das 

                                                 
101 A Fundação Bradesco mantém ainda cursos de educação profissional básica, especialização rápida, 
informática para deficientes visuais e alfabetização de adultos. O trabalho da entidade já mereceu o 
reconhecimento de várias instituições nacionais e internacionais, como o da Universidade de Harvard, que 
considera seu projeto referência mundial no Terceiro Setor (BRADESCO, 2005c). 
102 Segundo entrevistados (E6), o projeto Finasa Esportes é um projeto social que vem do antigo BCN, tendo já 
17 anos, sete como Bradesco. Há em torno 4500 meninas atendidas em núcleos, em um acordo com a Prefeitura 
de Osasco, cidade sede do banco. São fornecidos material esportivo, professores, basicamente de vôlei e de 
basquete. A idéia é a formação de pessoas, não só atletas.  
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comunidades locais103. Outro aspecto que deve ser ressaltado é que, segundo alguns 

entrevistados no banco, a Fundação é detentora de cerca de 30% das ações do Bradesco, direta 

ou indiretamente, o que lhe dá autonomia e perenidade (E7; E9). Mesmo assim, o Bradesco 

faz uma destinação de alto valor anualmente à Fundação.  

 

Sobre a divulgação das ações, dada a magnitude dos trabalhos da Fundação e também de 

outros projetos sociais e culturais104, esclarecem os entrevistados que isso não faz parte da 

cultura da organização: 

a gente até tenta divulgar, mas... isso, para nós tem que estar dentro da nossa 
cultura, não pode ser uma coisa com objetivo comercial puramente. Por 
exemplo, as vezes a gente vê, eu não quero criticar [cita outros bancos], 
ninguém, mas você vê que eles fazem um projetinho pequenininho e fazem 
um estardalhaço. [...] o gasto para divulgar fica maior do que o que você está 
investindo (E7). 

 

À época das entrevistas no Bradesco, um dos entrevistados mencionou que a organização 

estava cogitando, naquele momento, a criação de uma unidade específica para tratar da RSE, 

tendo em vista a demanda social detectada. Nesse sentido, argumenta o entrevistado: 

 
Não existia a preocupação de alguém chegar e perguntar: o que vocês fazem 
em termos de responsabilidade ambiental, por exemplo? Ora, nós seguimos 
rigorosamente todos os preceitos da legislação e cuidamos para que não 
aconteça. Mas, onde isto está evidenciado? Está aqui. Mas onde está escrito 
isto, para quem eu pergunto isso? Está se pensando nisso agora, em tornar 
isso uma forma estruturada, institucionalizada. Ou seja, Sr. Fulano de tal vai 
ser o responsável maior da organização por aspectos inerentes à política 
sócio-ambiental, e adesão a Princípios do Equador, Pacto Global, índice de 
sustentabilidade. Agora eles estão criando “condições” para que isto fique 
muito evidenciado e muito batido. Ótimo! Nós vamos pegar aquilo que nós 
fazíamos de maneira absolutamente natural e falar assim; olha minha gente, 
agora para poder atender a esta parte mais promocional da coisa, vai existir 
uma pessoa focada. Por que? Porque não vai mudar o conceito da 
organização, que sempre foi um conceito preocupado com isso. O Bradesco 
é uma instituição diferente, você vai notar isso. Eu posso te dizer isso com 
uma certa tranqüilidade porque eu vim de uma outra empresa, eu fui 
comprado (E6). 
 

                                                 
103 Devemos ressaltar que existem trabalhos acadêmicos que criticam a atuação da Fundação Bradesco, 
afirmando que eles visam preparar pessoas para trabalhar no Banco (CARDOSO, 2001), o que foi, inclusive, 
comentado pelo Presidente da Fundação (E9), que disse ser uma afirmação sem fundamento, não havendo este 
propósito, muito embora alguns alunos sejam sim aproveitados na Organização Bradesco. 
104 Em relação aos projetos culturais, é utilizada integralmente a Lei Rouanet. Em 2004, eram mais quase oito 
milhões de reais destinados a projetos, segundo os entrevistados (E7). Ainda, o Bradesco Seguros investiu mais 
de quatro milhões somente no projeto da árvore de Natal na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.  
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Assim, a criação de uma área destinada a tratar da RSE do Bradesco se daria – ainda não tinha 

acontecido – como resultado de uma expectativa e demanda social, muito embora 

consideravam os entrevistados que o conceito de RSE já se encontrava arraigado nas práticas 

do banco, não fazendo diferença prática existir ou não uma área. Este entendimento também 

pôde ser observado em relação a outras provas institucionalizadas no movimento, como a 

adesão aos Princípios do Equador – discutido no capítulo 6.  

 

De fato, de acordo com resposta do Bradesco, via e-mail, em fevereiro de 2005, como 

resultado de Grupo de Trabalho constituído  em setembro de 2004 para analisar questões 

relacionadas à responsabilidade socioambiental, “avaliando medidas que proporcionem o 

alinhamento dos objetivos do Banco com os anseios do desenvolvimento sustentável, em um 

ambiente saudável, transparente e ético, respeitando a diversidade cultural”, o Conselho de 

Administração do banco aprovou, em 21.02.2005, dentro da política de melhores práticas de 

Governança Corporativa, a instituição de Comitê não-estatutário, denominado "Comitê 

Executivo de Responsabilidade  Socioambiental" da Organização Bradesco. Deve ser 

ressaltado que o Comitê ficou sob coordenação do Departamento de Gestão de Riscos e 

Compliance, área eminentemente relacionada ao negócio bancário. 

 

Verifica-se aqui, claramente, uma ação isomórfica – do tipo coercitivo –, que visa atender a 

uma expectativa social. Esta decisão identifica-se na fase denominada de objetificação, por 

Tolbert e Zucker (1999), onde ocorre a difusão da estrutura, havendo um certo grau de 

consenso entre os decisores da organização a respeito de seu valor e sua crescente adoção. 

Assim, a criação de uma estrutura para lidar especificamente com a RSE vem como resultado 

de uma demanda social, apesar de toda a organização já parecer estar envolvida com o tema 

nos aspectos analisados. 

 

Ainda, há que se mencionar outra estrutura criada com vistas ao atendimento da população de 

baixa renda, dentro da política do banco de expansão da base de clientes, que é o Banco 

Postal, já discutido no capítulo 6. 

 

Da mesma forma que no Bradesco, também no Itaú, segundo um entrevistado, vice-presidente 

do banco (E16), para entender a forma como o Itaú pensa e age, deve-se ir à própria essência 

do grupo Itaú, à sua história e a seus fundadores: 
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O grupo Itaú tem uma característica muito marcante, como todas as grandes 
empresas de êxito. Eu diria que se você for olhar a historia do Itaú, você vai 
encontrar uma cultura muito forte, vai encontrar determinados traços que 
caracterizam essa organização, uma empresa que nasceu muito fortemente 
racional, primeiro, formada para criar uma estrutura de sucesso do ponto de 
vista empresarial, mas, ao mesmo tempo, nasceu com forte conteúdo 
humanístico. Quando a gente vai ver esse lado [...], os valores éticos acabam 
associando um pouco a empresa a seus fundadores, à forma como eles 
pensam ou pensavam, e encontram então, algumas explicações [...] essas 
múltiplas origens [decorrentes de fusões] [...] que é a capacidade de integrar 
culturas, criando uma cultura resultante, digamos, consistente, bastante 
homogênea, portanto, uma cultura de diversidade, uma cultura onde você 
respeita os valores. Se você tem isso dentro da sua empresa, você acaba 
tendo a possibilidade melhor de se relacionar com a sociedade, uma 
compreensão maior que vai além dos negócios (E16). 

 

Acrescenta o entrevistado que os valores são muito importantes em toda a história do Itaú, 

salientando que, mesmo em momentos em que aspectos de transparência e ética não foram tão 

observados no negócio bancário, em determinados períodos da economia brasileira, o Itaú foi 

sempre muito estrito nisso: 

 
Quando, na década de 80, questões como responsabilidade social, como os 
compromissos éticos com a sociedade, começaram a aflorar, organizações 
como o Itaú, que já tinham isso de uma forma natural, já estava dentro dela, 
começaram a manifestar de uma forma mais estruturada, porque era assim o 
diálogo com a sociedade [...] (E16). 

 

Nesse sentido, são destacadas pelo entrevistado como ações/estruturas que compõem, 

principalmente a partir da década de 90, este quadro de preocupação com o relacionamento 

com a sociedade:  

 
[...] e daí surgiu, em 1989, o Itaú cultural, em 1993, que surgiu o programa 
de apoio comunitário [PROAC], que se transformou depois em Programa 
Itaú Social. Foi também nessa década que surgiu a institucionalização do 
código de ética, mais do que isso, sua disseminação externa, uma série de 
iniciativas na área de governança corporativa, uma maior transparência nas 
informações para os mercados, coisas todas que se compõem, não estão 
dissociadas - não há uma agenda de governança corporativa, uma agenda 
cultural e social, uma agenda de relação com colaboradores, são todas coisas 
que se interligam [...] foi natural a criação do Instituto Itaú Cultural, do 
Programa Itaú Social, assim como foi natural a sua institucionalização. 
(E16).  

 

Assim, a visão dos gestores do Itaú é de uma RSE integrada, incorporada aos valores e 

negócios da empresa.  
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A justificação apresentada para a decisão de criação da Fundação Itaú Social105, em 2000, foi 

o desejo de assegurar a perenidade do Programa, que já se encontrava sedimentado, fazendo 

com que não fosse mais dependente da confirmação anual de verbas. Ainda em relação à 

Fundação Itaú Social, ela tem status de Superintendência, dentro do organograma do banco, 

visando sua integração com o negócio, diferentemente das outras fundações e institutos 

encontrados no Campo106: 

 
[...] a Fundação Itaú Social não foi alguma coisa que nasceu de cima para 
baixo [...] ao contrario, nós vínhamos fazendo e institucionalizamos [...] 
assegurar permanentemente a geração de recursos para os programas do Itaú 
Social, foi essa idéia. Por essa mesma razão nós aderimos aos Princípios do 
Equador, por essa mesma razão nós vamos fazer programas fortes internos, 
que é para aprofundar a responsabilidade ambiental [...] a governança 
corporativa com toda visão de transparência [...], controle da sociedade em 
relação ao banco [...] criação de sistemas fortes de auditorias, de controles 
internos, você vai ver uma organização que tem esse tipo de identidade. [...] 
o código de ética [...] ele acaba mostrando aquilo que nós entendemos deve 
ser uma empresa, mostrando que é uma empresa socialmente responsável, e 
não uma empresa que tem programas de responsabilidade social (E16). 

 

Nesse discurso, salienta o entrevistado que a formalização de algumas práticas, ou o que 

poderíamos entender como cumprimento de provas estabelecidas, dá-se como uma forma de 

exteriorização para a sociedade, mas que antes disto ocorrer, as ações práticas efetivamente já 

existiam. Confirmando este argumento:  

 
Por isso também, num processo evolutivo, é normal e natural que surja, por 
exemplo, um Itaú Voluntário – porque você não pode ter esse Programa, por 
mais que seja respaldável pelos acionistas e pelos diretores, um programa 
que não traduza genuinamente aquilo que é o pensamento de toda a empresa. 
[...] Por isso o que eu falei, do ser socialmente responsável ou ter programa 
de responsabilidade social. É óbvio que uma empresa, que tem programa de 
responsabilidade social e são percebidos, elas tem algum diferencial de 

                                                 
105 A Fundação Itaú Social atua em duas vertentes na área educacional: melhoria da qualidade da educação 
pública e fomento às ações complementares à escola, para assegurar o ingresso, o regresso, a permanência e o 
sucesso de crianças e jovens matriculados na escola pública. Na área da saúde, o objetivo é modernizar as 
práticas administrativas e gerenciais, com vistas à capacitação e ao aperfeiçoamento dos serviços de saúde 
(FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL, 2005). 
106 Existe ainda o Instituto Cultural Itaú, que nasceu em 1987, com o papel de criar um amplo banco de dados 
informatizado sobre a cultura brasileira para estimular a pesquisa usando as tecnologias que começavam a surgir. 
O banco de dados do Instituto foi aberto ao público em 1989. Em dezembro de 1995 foi inaugurada a nova sede 
em São Paulo, com espaço físico para abrigar eventos maiores e mais diversificados. Em 2000, o Instituto lançou 
na Internet a maior obra online de referência de artes visuais do Brasil, a Enciclopédia Itaú Cultural de Artes 
Visuais, reafirmando o papel de difusão dos bens culturais do país. Em 2002, o Itaú Cultural reinaugurou sua 
sede com novas instalações, mais informatizadas e abertas ao público para maior democratização dos bens 
culturais. Ao mesmo tempo o Instituto aumenta e aprofunda o trabalho com a cultura digital. Além da mudança 
física, a instituição ampliou sua atuação de responsabilidade social e no campo educativo (INSTITUTO ITAÙ 
CULTURAL, 2005). Em visita ao Instituto, verificamos uma preocupação em inserir diferentes grupos sociais 
em sua programação, de acordo com o entrevistado (E13). 
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imagem, ela só será efetivamente conhecida como diferente, quando estes 
programas não são uma construção, digamos, dentro de uma agenda do 
politicamente correto, mas quando eles são naturais. Se eles forem naturais, 
a sociedade percebe, enfim é isso que eu penso (E16). 

 

Por outro lado, em relação à repercussão do posicionamento socialmente responsável do Itaú, 

o entrevistado avalia que está dando resultados: 

 
Agora como é que a gente mede se esse tipo de coisa está correta? De certa 
forma, a sociedade acaba estabelecendo controle sobre as empresas, 
então, há indicadores, avaliações. O Itaú tem se saído muito bem nessas 
avaliações, um caso que eu acho importante registrar é o índice Dow Jones 
Sustentability. O DJS é, de certa forma, é um teste que você faz em relação à 
sustentabilidade, em relação à inteireza desse conjunto, e o Itaú é o único 
que está desde que o índice foi criado [...] (E16) (grifos nossos). 

 

De acordo com o entrevistado, então, a sociedade exerce um controle sobre o comportamento 

das empresas quando passa a lhe exigir o cumprimento de provas, o que corrobora nosso 

argumento sobre as provas institucionalizadas na nova categorização/modelo, efetivados pelos 

próprios capitalistas em resposta à crítica. Ainda, nesse sentido, o entrevistado menciona que 

o Itaú foi considerado a melhor empresa de governança corporativa nos mercados emergentes, 

terceiro do mundo em todos os mercados.  

 
[...] você tem um círculo virtuoso, você tem uma agenda e essa agenda é 
crescente, e quando você institucionaliza as ações você está fazendo a 
agenda evoluir, quando você assina os Princípios do Equador você está 
fazendo a agenda evoluir,  porque você assume compromissos crescentes. 
Quando cria um primeiro fundo dentro de um modelo que você vai criar 
mais fundos. Quando você olha o fundo não somente para chamar a atenção 
das empresas que são socialmente responsáveis, mas você também chama a 
atenção dos investidores que, ao investir, eles estão apoiando este tipo de 
empresa, e podem estar apoiando projetos na própria área social [...] Então, a 
gente está caminhando dentro de um modelo que acaba tendo múltiplas 
manifestações (E16). 

 

Na mesma linha do Bradesco e do Itaú, o Unibanco atribui seus valores aos fundadores da 

organização, remetendo-os a uma postura socialmente responsável, como evidenciado no 

capítulo 5. Nesse sentido, a missão do Unibanco107 insere-se no contexto da RSE, 

contemplando as partes interessadas e o desenvolvimento do País.  

 

                                                 
107 A missão do Unibanco é “contribuir ativamente, como instituição financeira, para o desenvolvimento 
econômico do país, atendendo de forma equilibrada às expectativas, necessidades e interesses de clientes, 
funcionários e acionistas”(UNIBANCO, 2004, p.10). 
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Por outro lado, o Instituto Unibanco foi criado em 1982, com o objetivo de coordenar as 

atividades sociais da corporação Unibanco. Em seus primeiros anos, apoiou programas de 

proteção à infância, auxílio a desabrigados e inclusão social, cobrindo uma diversificada gama 

de interesses. Na década de 90, passa a concentrar seu foco em duas frentes, a preservação do 

meio ambiente, por meio do Unibanco Ecologia e a redução do analfabetismo, como 

importante patrocinador do Programa de Alfabetização Solidária. Em 2002, o Instituto passou 

por uma reconfiguração, concentrando seu foco em Educação108.  

 

As demais questões concernentes à RSE estão diluídas na organização, muito embora não 

tenhamos percebido o conceito de forma explícita entre os entrevistados, como nos dois 

bancos anteriores. 

 

No Banco Rural, a questão de sua responsabilidade social começou a ser discutida em 2002, 

quando o banco estava passando por um processo de treinamento na área de gestão 

empresarial por meio de cursos ministrados pela empresa de consultoria Amana Key de São 

Paulo. Esclarecem os gestores do banco, via e-mail, que não existe em sua estrutura nenhuma 

comissão específica para lidar com a questão da RSE e seus diferentes aspectos. Os aspectos 

de responsabilidade social são administrados em parte pela Superintendência de Recursos 

Humanos, pela Diretoria de Marketing, Comunicação e Gestão de Pessoas e pelo Instituto 

Junia Rabello. As decisões sobre as ações são tomadas pela Presidente do Banco e seus 

assessores. 

 

Visando centralizar as ações ligadas à questão social, para melhor aplicar os recursos 

destinados a elas e estimular o envolvimento dos funcionários em ações voluntárias de 

impacto social e ambiental, o Banco Rural criou, em novembro de 2002, o Instituto Junia 

Rabello. Sua missão, então, é apoiar, investir e participar de projetos voltados para a educação 

e a cultura.  

 

                                                 
108 A Missão do Instituto é: “atuar preferencialmente junto a comunidades carentes no desenvolvimento e 
implementação de projetos educacionais inovadores e multiplicáveis, que facilitem a inserção de adolescentes e 
jovens adultos no mercado de trabalho e na promoção de uma cultura de preservação ambiental”. (INSTITUTO 
UNIBANCO, 2003, p.7). 



 

 

247 

 

O Bancoob109 e o Bansicred110 são bancos compostos por cooperativas. Argumentam que suas 

próprias atividades são, em si, socialmente responsáveis. Em carta-resposta do diretor 

presidente do Bancoob, ele assevera que a própria existência das cooperativas de crédito, em 

função de algumas de suas características intrínsecas, caracterizam a responsabilidade social 

de todo o Sistema: 

[...] Exemplo disso é que as cooperativas são associações originadas nas 
ações voluntárias de pessoas que têm objetivos comuns, para satisfação de 
seus interesses pessoais e comunitários, gerando, em todo o Brasil, 
desenvolvimento sócio-econômico sustentado [...] Há muitas ações de 
responsabilidade social empreendidas pelas cooperativas, mas ainda não 
catalogadas. O Bancoob está, neste momento, elaborando projeto de registro 
dessas ações [...] Sendo assim, os projetos de responsabilidade social do 
Sistema Sicoob são desenvolvidos, na grande maioria, por intermédio das 
cooperativas singulares. O Bancoob atua como parceiro desses projetos [...]. 

 

O Banco Triângulo, pertencente ao Grupo Martins, em Minas Gerais, informa em sua resposta 

que apóia um projeto de reflorestamento, com o uso do cartão empresarial, e um projeto de 

remoção de carbono da atmosfera. Outras ações pontuais, como o apoio a um Lar de Amparo, 

são realizadas. Na resposta verificamos que o banco busca avançar em relação à RSE, além do 

investimento social: 

 
Investir na harmonia do ser humano com o meio ambiente é viver desde já 
um mundo melhor. É nisso que acreditamos. É isso que fazemos. O 
Tribanco, consciente da importância de ser uma empresa socialmente 

                                                 
109 O Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob)109 é um banco do qual são acionistas as cooperativas centrais 
e singulares que formam o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Sicoob - que é formado por 15 
cooperativas centrais e 1501 pontos de atendimento, 738 cooperativas singulares e 763 postos de atendimento, 
pela Confederação Sicoob Brasil e pelo Bancoob e conta com mais de um milhão de associados. A principal 
função do Bancoob é prestar serviços às cooperativas de crédito, especialmente o de compensação de cheques e 
outros papéis, mediante a celebração de convênios com as cooperativas centrais em cada estado, conforme 
autorizado pelo Banco Central do Brasil. Por sua vez, as cooperativas singulares prestam serviços diretamente 
aos seus sócios cooperados. As cooperativas de crédito não são agências do Bancoob. São, na verdade, 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, independentes e autônomas, e 
possuem CNPJ e sede própria, com Diretoria eleita entre seus associados, fiscalizadas por um Conselho Fiscal e 
pelo Bacen. Como instituições financeiras que são, as cooperativas de crédito recebem depósitos à vista e a 
prazo, efetuam empréstimos e prestam outros serviços de natureza bancária aos seus sócios cooperados. Ocorre, 
todavia, que por questão da legislação que rege as cooperativas de crédito, elas não têm acesso ao Serviço de 
Compensação de Cheques e Outros Documentos, nem à Reserva Bancária. Por essas razões, para operarem, as 
cooperativas de crédito dependem da celebração de um convênio com um banco comercial para que os cheques, 
recebidos como depósitos dos seus sócios cooperados e, também, emitidos por eles, possam ser compensados. 
Os cooperados são correntistas das cooperativas de crédito e não do Bancoob (BANCOOB, 2005). 
110 O Bansicredi é o primeiro banco cooperativo privado do país, inaugurado em 1996. Congrega o Sistema de 
Crédito Cooperativo (Sicredi). Sua missão é “disponibilizar à sociedade uma alternativa democrática para gerir 
seus recursos financeiros e prestar serviços bancários em geral” (BANSICRED, 2005). O Bansicredi não prepara 
balanço social, mas ressalta em sua resposta que o Sicredi – RS realizou pela primeira vez um Balanço Social em 
1999, tratando das políticas de concessão de crédito, de algumas ações comunitárias, da valorização dos recursos 
humanos etc. 
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responsável, incentiva a prática da responsabilidade socioambiental junto aos 
seus colaboradores, fornecedores e clientes, seguindo uma tendência de 
mercado que poderá garantir o bem-estar das pessoas e a harmonia do 
ambiente no qual estão inseridas [...] (TRIBANCO, 2005). 

 

O Banco Votorantim, em que pese a existência de uma Associação criada por executivos para 

atender comunidades carentes, informa que o Grupo ao qual pertence insere-se de forma mais 

estruturada no movimento pela RSE. 

 

Nessa mesma linha, o único banco que declara que ainda não se inseriu no movimento é o 

BGN. Todavia, nesse sentido, o BGN responde-nos que a inserção no movimento pela RSE 

faz parte de seus planos.  

 
O Banco BGN [...] ainda não está inserido no contexto de sua demanda 
sobre responsabilidade social e ambiental, embora esteja no contexto de seu 
planejamento estratégico estruturar gestão neste sentido. Informo-lhe, 
entretanto, que o Grupo do qual pertence o Banco, Queiroz Galvão, já vem 
desenvolvendo grandes projetos nesta área já há alguns anos [...] apreciaria 
muito receber algum relatório seu quando da conclusão da pesquisa, pois 
poderá ajudar-me no desenvolvimento do projeto no BGN [dados da 
pesquisa]. 

 

Os demais bancos privados nacionais pesquisados – Safra, Alfa, Pactual, BBM, Sofisa e BGN 

– declararam possuir ações sociais de forma pontual ou permanente, geridas por diferentes 

departamentos ou por grupos específicos, voluntários em sua maior parte, mas não foi 

apresentada/identificada nenhuma estrutura específica em torno destas ações que merecesse 

destaque.  

 

A seguir, apresentamos quadro resumindo as informações sobre as áreas específicas de RSE 

encontradas nos bancos privados nacionais pesquisados. 
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Quadro 18. Áreas ou estruturas específicas de RSE nos bancos privados nacionais 
pesquisados 

ÁREAS OU ESTRUTURAS ESPECÍFICAS DE RSE NOS BANCOS PRIVADOS 
NACIONAIS 

Bradesco  
Estrutura criada em fevereiro de 2005. 

Comitê Executivo de Responsabilidade  Socioambiental.  
Fundação Bradesco, criada em 1956. 

Existem ainda outras fontes de investimento social da organização (por exemplo, o Finasa Esportes).  
Itaú  

Estrutura criada em 2000. 
A Fundação Itaú Social, criada em 2000, cuida do investimento social da organização. Tem status de 
Superintendência, visando sua integração com o negócio. Teve sua origem no Programa de Apoio 
Comunitário – PROAC, criado em 1993, depois, Programa Itaú Social. As demais questões concernentes à 
RSE estão diluídas na organização.  

Instituto Cultural Itaú, criado em 1987. 
Unibanco  

Instituto criado em 1982. 
Criado com o objetivo de coordenar as atividades sociais da corporação Unibanco. Sua missão é “atuar 
preferencialmente junto a comunidades carentes no desenvolvimento e implementação de projetos 
educacionais inovadores e multiplicáveis, que facilitem a inserção de adolescentes e jovens adultos no 
mercado de trabalho e na promoção de uma cultura de preservação ambiental”. 

Instituto Moreira Salles, criado em 1990. 
  Safra  
Não têm área específica para tratar da RSE. 
Contribuições e doações a projetos e investimento em cultura, desde 1981. 

Votorantim  
Banco do Grupo Votorantin, que desenvolve uma política mais abrangente. Possui uma Associação voltada 
para atendimento de comunidades carentes. 

Alfa  
Ações sociais e doações pontuais. 

Pactual  
Ações sociais e doações pontuais. 

BBM  
Projeto de catalogação de espécies vegetais no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

Rural  
Instituto criado em 2002. 

Instituto Junia Rabello, com a missão de apoiar, investir e participar de projetos voltados para a educação e 
cultura. A estratégia de Responsabilidade Social do Instituto prevê ações para manter saudáveis três 
indicadores – os Econômicos (valor adicionado, produtividade e investimentos), os Ambientais (impactos dos 
processos, produtos e serviços no meio ambiente, saúde e segurança) e os Sociais (bem-estar dos empregados, 
direitos humanos, direitos dos empregados, promoção da diversidade e investimento na comunidade). 

Bancoob  
Não tem área específica. Os projetos de responsabilidade social do Sistema Sicoob são desenvolvidos, na 
grande maioria, por intermédio das cooperativas singulares. O Bancoob atua como parceiro desses projetos. 

Sofisa  
Não tem área específica. Ações sociais e doações pontuais. 

Bansicred  
Não tem área específica.  

Triângulo  
Não tem área específica. Banco do Grupo Martins/MG. Apóia um projeto de reflorestamento, com o uso do 
cartão empresarial, e um projeto de remoção de carbono da atmosfera. Outras ações pontuais (apoio a um Lar 
de Amparo). 

BGN 
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Não tem área específica. Banco do Grupo Queiroz Galvão, fundado em 1994. O Grupo contribui para alguns 
projetos há alguns anos. 

 

7.1.3 Bancos com Controle Estrangeiro 

 
Em relação aos bancos estrangeiros, no Santander, de origem européia, remodelando-se após 

período de aquisições, entre elas o Banespa111, em 2002 foi criada a Superintendência de 

Responsabilidade Social, cuja missão é “criar e desenvolver instrumentos, projetos e 

programas com os quais o Santander Banespa possa contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental, favorecendo a melhoria da qualidade de vida da comunidade 

onde atua e da sociedade como um todo” (SANTANDER, 2004). 

 

A Superintendência de RSE se originou de uma pequena área de doações que tinha a 

Superintendência Adjunta de Comunicações Internas e Relações Institucionais, na qual 

trabalhava a entrevistada, que considera ter sido este um dos motivos pelos quais foi 

convidada a assumir a nova área. Segundo ela, e apesar da missão ampla, a estratégia foi 

começar atuando com relações comunitárias, uma vez que era necessário convencer as demais 

áreas do banco sobre a importância da criação de uma área específica de responsabilidade 

social, ou seja, era preciso compatibilizar a área às outras áreas da organização, justificar sua 

existência com a demonstração de sua importância: 

 
tínhamos de convencer a casa de que a criação de uma área destas era muito 
importante para os negócios do banco. Nós começamos com o investimento 
social. Por que? Ainda hoje é muito mais fácil você  convencer uma pessoa 
que pode melhorar as condições de vida de um outro ser ou de uma 
comunidade dando dinheiro para essa comunidade, e não precisa ser 
filantropia [...] é muito mais fácil você convencer as pessoas de que isso é 
bom para a sociedade, e é bom para a empresa, do que você convencer, por 
exemplo, uma pessoa da área de crédito, que ela precisa mudar os critérios 
[...] Pode ser visto como perder negócios [...] (E4). 

 

A área está localizada na vice-presidência de assuntos corporativos, na terceira linha de 

hierarquia do banco. Segundo a entrevistada, a área é apoiada pelo Presidente do banco, por 

meio de um vice, enfatizando suas características e motivação pessoal para a questão: “uma 

pessoa completamente comprometida, que já vinha da outra empresa com essa mentalidade, 

                                                 
111 Segundo Santander Banespa (2005b), em 29 de dezembro de 1994, começou a intervenção federal no 
Banespa, que se estendeu até 27 de novembro de 1996, com a transferência de 51% das ações para o governo 
federal, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Banespa retomou a vocação de instituição 
privada em 20 de novembro de 2000, ao ser vendido, em leilão, para o Grupo Santander (SANTANDER 
BANESPA, 2005b). 
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[...] é um homem que tem uma visão ampla e que deu muita força para minha área” (E4). 

Verifica-se, então, que a perpetuação e importância da área dão-se também em função das 

pessoas que a defendem, e da força política que elas têm. 

 

A área de Responsabilidade Social tem, em agosto de 2004, seis funcionários, o que, na visão 

da entrevistada (E4), é um bom número para banco, uma vez que trata-se de uma área-meio. 

A área caracteriza-se por buscar atuar muito em parcerias – ONG´s, governos e empresas –, e 

pouco com consultorias, salientando que eles mesmos preparam o balanço social. Salienta 

também que, passado seis meses da criação da área, iniciou-se um processo de criação de uma 

rede com ONGs e institutos, grupos representativos de responsabilidade social e empresarial, 

como o Gife, o Instituto Ethos, a  FGV. Evidencia-se, assim, a relação com o Terceiro Setor, 

importante para compreendermos a apropriação de seu discurso também nas ações 

empresariais. 

 

Depois de criada a área de RSE no Brasil, na matriz, em Madri, em setembro de 2002, foi 

também criada uma área específica para tratar do assunto. Segundo a entrevistada, com a 

implantação de uma área semelhante na matriz, a área de RSE no Brasil ganhou força, 

podendo fazer coisas que achava que imediatamente não iria conseguir, não iria “encontrar 

muito eco”. Como exemplo, cita que no início de 2003 a matriz fez um curso de crédito sobre 

o enfoque da RSE:  

 
Ainda hoje não implementamos algumas restrições para a concessão de 
crédito [...] Mas nós já fizemos um curso para mostrar as dificuldades, as 
preocupações que você tem quando você vai atender um cliente, ou um 
possível cliente [...] Então, certamente, nós acreditamos que vamos ter muito 
mais facilidade do que colocar de uma forma impositiva, porque não é o 
melhor, a gente sabe que o consenso, não é nem convencimento [...] que 
aquilo que poderia parecer uma coisa boa hoje, no futuro pode ser prejudicial 
para a empresa [...] (E4). 

 

Evidencia-se, nesse discurso, que o caminho ainda está começando a ser trilhado, que as áreas 

de negócio ainda não incorporaram a RSE tal qual idealizada pela área específica. Também, é 

possível observar no discurso um linguajar próprio de outros campos –, como o Terceiro 

Setor, onde a dialogicidade é considerada um valor, buscando não colocar nada de forma 

impositiva.  
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Nesse sentido, estava sendo preparado, para o segundo semestre de 2004, um programa 

denominado Gestão com Responsabilidade Social, que visaria disseminar o conceito para as 

áreas do Santander. Foi contratada uma empresa de consultoria para dar suporte ao trabalho, e 

a intenção seria passar os conceitos básicos para todas as áreas, inclusive a área de negócios:  

 
Vai ser como um piloto, um passo inicial para disseminação do conceito [...] 
Isto vai significar para nós que o conceito de responsabilidade social e o 
conceito de sustentabilidade devem estar presentes no momento em que uma 
pessoa vai decidir [...] ou criar um novo produto [...] está pensando com esta 
visão. Essa é a nossa intenção. É uma coisa ousada, porque você está 
mexendo com a estrutura de trabalho das áreas (E4). 

 

A diretora acreditava que teria uma boa receptividade, uma vez que o programa tem o apoio 

do Presidente e da alta diretoria da organização. Além desse apoio, outro fator que traz boa 

receptividade para a área de RSE junto às áreas de negócios é o fato de que estas demandam, 

muitas vezes por solicitação do cliente, um posicionamento frente à questão da RSE:  

 
Para você ter idéia, hoje, o presidente do banco quando ele vai visitar um 
cliente, uma das peças que ele leva para esse cliente é o balanço social. E se 
ele não leva, ele é cobrado [...] porque ele trata com grandes clientes. 
Clientes que também têm [...] e o grande cliente quer saber também o que 
nós fazemos. Se vamos fazer algum trabalho com o Banco Mundial, por 
exemplo, o Banco Mundial tem uma relação de ações que ele quer saber 
como é que o banco trabalha com aquilo, meio ambiente, clientes, 
funcionários, etc. O banco tem que ter resposta [...] o homem de negócios 
percebe com muita rapidez ou porque ele é exigido ou porque ele sabe que 
isso é um bom caminho para ele. Então, é muito comum nós sermos 
demandados pelas áreas de negócios – a gente é chamado para fazer 
palestras para clientes, universidades [...] (E4). 

 

Nesse discurso fica claro, além da importância do balanço social, a relevância que a RSE 

passa a ter para diferentes atores, formando-se uma cadeia que alimenta e reforça a 

institucionalização da prática social. A sociedade passa a controlar e, assim, impele vida 

própria ao movimento, institucionalizando-o. 

 

Sobre a justificação da existência da área de responsabilidade social na estrutura 

organizacional, a entrevistada assinala que os prêmios recebidos são uma forma de legitimar a 

organização perante a sociedade e de legitimar a área perante a organização: 

 
Nós temos bastante sorte, porque nós temos o reconhecimento também da 
sociedade. De 2002 a 2004, nós temos pelo menos dois prêmios, o banco 
sendo reconhecido pela sua área de atuação de responsabilidade social [...] é 
muito importante, porque mostra que a área, uma coisa que está sendo criada 
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[...] a sociedade aceita. Está mostrando de fora para dentro como é 
importante isso. Então a área está sendo reconhecida. A área cresce [...] ela 
não precisaria [crescer] se ela não fosse importante (E4). 

 

No ABN Amro Real, como já verificado no capítulo 6, dentro de um novo modelo, após um 

período de aquisições, em dezembro de 2001, foi criada a Diretoria Executiva de 

Responsabilidade Social, com a deliberação de que, em alguns anos, esta se extinguiria – este 

posicionamento foi encontrado somente neste banco. Então, quando a nova mentalidade 

estivesse disseminada na organização, a área não seria mais necessária. Em 2004, analisando 

que não era tempo de extingui-la, a diretoria é transformada em Diretoria de Educação e 

Desenvolvimento Sustentável, trazendo então as funções de treinamento e desenvolvimento 

para sua alçada, com a idéia de que somente por meio da educação é que se pode atingir o 

objetivo de permear todos os indivíduos e todo o negócio com os conceitos de gestão 

sustentável. Incorporando esta nova função, treinamento e desenvolvimento, num banco com 

cerca de 28 mil funcionários (E31), a área cresceu de tamanho. 

 

O HSBC, como adiantado, não participou da pesquisa, justificando que o departamento de 

responsabilidade social estava passando por um processo de reestruturação. Esta resposta 

indica que a RSE é uma prática que já está incorporada às estruturas e aos interesses 

organizacionais, uma vez que, por motivos não identificados, a área já está sendo remodelada. 

Na resposta, o HSBC salientou que trabalha dentro de uma política mundial de ação social de 

apoio à comunidade e que, atualmente, beneficia no Brasil mais de 60 projetos destinados à 

educação fundamental de crianças carentes. Depreeende-se, então, da resposta, que a RSE 

volta-se prioritariamente para o investimento social, uma vez que nada mais foi mencionado. 

 

No Citibank, banco de origem norte-americana, não há departamento específico, mas o 

assunto é tratado na área de Eventos Corporativos, ligado ao departamento de Recursos 

Humanos. A ênfase é na ação social, destacando-se um programa de voluntariado, o 

CitiEsperança, comentado no capítulo 6. 

 

No BankBoston, também de origem norte-americana, a Fundação foi criada visando aglutinar 

as ações sociais do banco, que já existiam há mais de uma década, a partir principalmente do 
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Projeto Travessia112. A criação da Fundação, então, visou trabalhar a fundamentação das 

ações desenvolvidas, segundo as entrevistadas.  

 
[...] com o projeto Travessia, nossa atuação social foi ficando cada vez 
maior, cada vez mais presente [...] e chegou a um ponto em que ou se 
recuava [...] ou se avançava e aí, porque começou a ter uma necessidade de 
posicionamento mesmo, institucional [...]  aí começou esta discussão [...] a 
presidência foi envolvida [...] e acharam que era o momento de se criar uma 
fundação mesmo, com uma equipe técnica, de se começar a trabalhar a 
fundamentação das ações que estavam sendo desenvolvidas aqui. Então, esse 
foi o primeiro passo (E35). 

 

Além de desenvolver o trabalho social, a partir de sua criação, tudo o que lembrava ou 

indicava uma questão “social” dentro do banco, era encaminhado para a Fundação. As 

entrevistadas justificam esse caminho em função da falta de conhecimento sobre o conceito de 

RSE, ou mesmo da falta do conceito: 

 
E há cinco anos a responsabilidade corporativa não era um termo ainda 
muito coloquial, estava começando a surgir, não como hoje que todo mundo 
está trazendo isso para sustentabilidade, negócio mesmo. Então, [...] 
qualquer assunto que tivesse a palavra social acabou muito canalizado para a 
Fundação, até porque foi um movimento fortíssimo não só internamente 
como no Terceiro Setor também [...] (E35). 
 

Atualmente, conforme as entrevistadas, está acontecendo um caminho inverso, onde a 

Fundação está desenvolvendo um trabalho de “devolver às áreas as atribuições” (E35). Assim, 

objetiva-se categorizar as práticas existentes pertinentes a RSE, e fazer com que cada área 

assuma esta ação.  

 
Dessa forma, na prática, as ações socialmente responsáveis já existiriam no BankBoston. O 

trabalho da Fundação seria, então, nomear o que é feito, já que conta com o conhecimento 

especializado de seus profissionais sobre temas correlatos à RSE e sobre a própria 

organização, estando nela inseridos – inclusive fisicamente.  

 
Acho que o papel que a Fundação está tendo nesse processo é de ser o 
carimbador das ações, na verdade as ações existem, estão aí,  acho que novas 
ações serão propostas no momento em que isto estiver de fato inserido na 
estrutura do banco. Mas, agora [...] nosso trabalho é montar um grupo piloto, 
é trabalhar em cima de algumas ferramentas que ajudem as pessoas 
justamente a identificar as práticas que existem [...] sim, justamente isso 
[categorizar as práticas], as pessoas sabem que a gente está fazendo um 

                                                 
112 Fruto de uma parceria inovadora entre empresas e sindicatos, a Fundação Projeto Travessia é referência na 
busca de soluções para a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de rua. O projeto cria condições 
para que crianças e adolescentes que vivem nas ruas no centro histórico de São Paulo retornem para suas 
famílias ou construam novas formas de vida familiar ou independente (FUNDAÇÃO BANKBOSTON, 2005). 
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trabalho mesmo de aculturação, então a gente entende que vai ser muito 
tranqüilo, pois como já existe na prática, quando você fizer [...] esse 
movimento de tornar esse termo conhecido [...] vai ser muito tranqüilo [...] 
(E35). 

 
Segundo as entrevistadas, ainda não existe o conceito de RSE relacionado aos produtos do 

banco, como no ABN, por exemplo (E35). Este seria o trabalho a ser feito, fazer com que o 

conceito chegue também às áreas de negócio. Mais uma vez o ABN é citado como exemplo 

dos entrevistados, evidenciando seu destaque no processo de institucionalização da prática, 

seu papel de ator-chave. Ainda, a comparação se dá justamente enfatizando que o 

posicionamento do BankBoston é diferente, menos voltado para a questão do negócio. 

 

No Credit Suisse First Boston, banco de origem européia, não existe área destinada a tratar da 

questão. Existe um grupo informal de trabalho que cuida das ações/doações pontuais, com 

verbas oriundas da Fundação da matriz – CS Foundation. Como resposta à pesquisa, relataram 

a parceria entre o banco e uma ONG brasileira. Contudo, na entrevista ficou claro que a 

atuação é pontual, sendo utilizada a verba remetida pela CS Foundation.  

 
Nós temos um grupo interno que é formado pela área de Corporate 
Communication e de recursos humanos, e tem um diretor executivo que 
supervisiona estas atividades.  A gente tem envolvimento da matriz, tem a 
verba da matriz para isso também [...] o que ajuda é que a matriz 
disponibiliza verbas para isso, então, não é coisa que entre em nosso gasto. 
A gente envia estes projetos para a CS Foundation, ela compara com outros, 
e envia o dinheiro. [As ações sociais/doações] são pontuais, quando surge a 
necessidade (E36). 

 

No JP Morgan Chase, de origem norte-americana, há, desde 2003, uma pessoa direcionada 

exclusivamente para tratar do tema, alocada em Recursos Humanos (E47). O Comitê de 

Responsabilidade Social, criado também em 2003, possui 16 integrantes, voluntários, dividido 

em dois sub-comitês: Investimento social e Qualidade de Vida. A ênfase é também em 

projetos sociais e voluntariado.  

 

No WestLb, também de origem européia, foi criado, no segundo semestre de 2004, o 

Programa WestLB Envolve, como resultado de um grupo informal de trabalho, mediado por 

gestora de marketing e outra de Recursos Humanos, buscando desenvolver um conceito 

próprio na organização. Num movimento mimético, ao mesmo tempo em que busca espelhar-

se em outras organizações, quer dar a "sua cara" ao Projeto. Assim, o Programa WestLB 
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Envolve representa a iniciativa do WestLB do Brasil de se envolver mais intensamente com 

atividades sociais:  

[...] é o passo inicial para o WestLB do Brasil começar a lidar com questões 
ligadas à responsabilidade social empresarial. A proposta é começar 
“olhando para dentro de casa” [...] Para esta tarefa, o Banco formou o 
Grupo de Trabalho WestLB Envolve, composto por integrantes das áreas 
[...] Vamos começar nos concentrando em 3 tópicos: 1. Preocupação com o 
meio-ambiente; 2. Reaproveitamento de materiais e equipamentos; 3. 
Preocupação com a comunidade (WESTLB, 2005, p.1). 

 

No ING, também de origem européia, existe um comitê, criado em 2000, denominado 

Business Community Investment Programme (BCIP), ou Programa Brasileiro de Investimento 

na Comunidade, cujo objetivo é transformar o ING em um grupo socialmente responsável a 

colaborar com as comunidades brasileiras que sofrem exclusão social. De acordo com sua 

carta-resposta: 

possuímos ações e atividades ligadas à responsabilidade social [...] não se 
incluindo ações diretas na esfera ambiental [...] Acompanhando a tendência e 
a evolução social, o BCIP abandonou a postura assistencialista adotada no 
início de suas atividades, aproximando-se a uma postura de responsabilidade 
social pró-ativa por meio do voluntariado e da facilitação do acesso à 
Educação pelas camadas menos favorecidas, como instrumento de 
transformação social [dados da pesquisa]. 

 

Observa-se, então, no discurso do ING, um foco de atuação, consoante aos grandes bancos, e 

também um discurso de transformação social. 

 

A seguir, apresentamos quadro resumindo os arranjos estruturais específicos de RSE 

identificados nos bancos com controle acionário estrangeiro. 
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Quadro 19. Áreas ou estruturas específicas de RSE nos bancos com controle estrangeiro 
pesquisados 

ÁREAS OU ESTRUTURAS ESPECÍFICAS DE RSE NOS BANCOS COM CONTROLE 
ESTRANGEIRO 

Santander Banespa  
Estrutura criada em 2002. 

Superintendência de Responsabilidade Social Corporativa. 
ABN Amro Real  

Estrutura criada em dezembro de 2001. 
Diretoria Executiva de Responsabilidade Social, transformada em 2004 em Diretoria de Educação e 
Desenvolvimento Sustentável.   

HSBC  
Não participou da pesquisa, argumentando que o departamento de Responsabilidade Social está passando por 
um período de reestruturação.  

Citibank  
Não há departamento específico, mas o assunto é tratado por algumas pessoas na área de Eventos 
Corporativos, ligado ao Recursos Humanos. Ênfase na ação social e no voluntariado. 

BankBoston  
Fundação criada em 1999. 

A Fundação BankBoston foi criada visando aglutinar as ações sociais do banco, que já existiam há mais de 
uma década.  

Credit Suisse First Boston  
Não tem área destinada a tratar da questão. Existe um grupo informal de trabalho que cuida das ações e 
doações pontuais, com verbas da Fundação da matriz.  

JP Morgan Chase  
Comitê de Responsabilidade Social criado em 2003. 

Uma pessoa exclusiva para tratar do tema, a partir de 2003, alocada em Recursos Humanos. Ainda, há um  
Comitê de Responsabilidade Social. 

WestLB  
Programa iniciado em setembro de 2004. 

Programa WestLB Envolve é resultado de um grupo informal de trabalho, buscando desenvolver um conceito 
próprio na organização, a partir do segundo semestre de 2004. Iniciaram com doações e envolvimento de 
funcionários.  

ING  
Programa criado em 2000. 

Estrutura de comitês, sendo um deles, o Business Community Investment Programme (BCIP) (Programa 
Brasileiro de Investimento na Comunidade). Tem regulamento próprio. 

 

7.2 Balanço social 

 
De acordo com o Quadro 16, das 30 organizações pesquisadas, 15 preparam o balanço social, 

mesmo que não assim denominado, em alguns casos. Com exceção da Febraban, que iniciou a 

divulgação em 1993, todos passam a elaborar e publicar o balanço social a partir de 1997, o 

que coincide com o ano da Campanha realizada em prol do balanço social pelo Ibase/Betinho, 

como visto no item 4.4.5. Os que o publicam, em sua maioria, são bancos voltados também 
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para o varejo, ou seja, bancos que têm uma ampla carteira de clientes e rede de agências, na 

maior parte dos casos. 

 

Dos 15 balanços identificados e analisados113, nove utilizam o modelo Ibase, total ou 

parcialmente, ou modelo similar, ajustado às especificidades e necessidades da organização. 

Entre os que não utilizam o modelo Ibase estão a Febraban, o ABN Amro Real, o Citibank e o 

JPMorgan,  que não denominam seu relatório de Balanço Social, com exceção da Febraban. 

Os demais bancos utilizam, se não totalmente, pelo menos as orientações gerais e alguns dos 

indicadores do modelo Ibase. As orientações do Instituto Ethos, que recomenda o modelo 

Ibase, bem como seus indicadores, são também amplamente utilizadas – inclusive pelo ABN e 

Febraban, mesmo que parcialmente, acoplado a outros indicadores. 

 

A Febraban desenvolveu um modelo próprio para seus balanços sociais, uma vez que tem a 

peculiaridade de ser um balanço setorial114. Dada a relevância para o Campo do Balanço 

Social dos Bancos/Febraban, o item 7.2.1 destina-se a uma análise longitudinal de suas onze 

edições.  

 

No ABN, o relatório social, por eles próprios não qualificado como Balanço Social,  é 

denominado “ABN Amro Real: Valores humanos e econômicos, juntos” (ABN AMRO REAL, 

2003). Foi publicado pela primeira vez em 2003, pretende ser bianual e integra diversos 

indicadores. Está impresso em papel reciclado e disponível para download no website do 

banco. O Presidente dá o tom do relatório:  

[...] Como passar a emoção das conquistas, dos desafios e aprendizados que 
vivemos a partir do momento em que assumimos a sustentabilidade como 
filosofia de negócios e de nossa inserção na sociedade? [...] Por isso, 
decidimos fazer uma publicação que, além dos números, mostre o nosso jeito 
de fazer as coisas. Ela não é um relatório sobre o que realizamos no passado, 
mas, sim, um documento sobre o que estamos vivendo no momento [...]” 
(ABN AMRO REAL, 2003, p. 3). 

A entrevistada (E31) justifica este posicionamento – diferente dos outros bancos que 

publicam balanço social anualmente, notadamente no modelo Ibase – pelo desejo de 

                                                 
113 Não incluímos na pesquisa nenhum balanço social referente ao ano de 2004, uma vez que nem todos os 
bancos haviam divulgado o relatório, até março/abril de 2005. Assim, a análise incluiu balanços sociais 
referentes até o ano de 2003. 
114 A Febraban cedeu-nos um exemplar de cada ano da publicação dos Balanços Sociais dos Bancos/ Febraban. 
Em seu website, em 10.02.2005, estão disponíveis para download os balanços sociais de 2001, 2002 e 2003. 
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evidenciar a profundidade das mudanças, entendendo que um ano seria tempo curto demais 

para isso. 

Eu levei essa proposta porque eu acho que o que estamos querendo fazer é 
de uma profundidade, porque é mudança de patamar, e você não consegue 
fazer todas essas coisas em um ano. E nós não queremos ficar mostrando 
esses números. O mais importante não é ficar mostrando esses números 
anualmente, é mudar. E nós queremos mostrar a profundidade do processo. 
O patamar de mudanças que estamos fazendo não tem necessidade de você 
ficar mostrando a cada ano. Pode ser que nós mudemos de idéia, porque isso 
é uma coisa que nós mudamos, só que tudo o que tem é em médio e longo 
prazo, não há nada em curto prazo (E31). 

 

Em relação aos indicadores utilizados no Relatório Social do ABN, argumenta a entrevistada 

que não quiseram seguir nenhum modelo, embora criticados por isso, já que o movimento é 

ainda muito novo: 

Se você for ver aqui [...] Há coisas que têm no GRI que não têm na 
Febraban. Tem coisas que têm na Febraban que não têm no GRI. O que a 
gente quis fazer foi não se prender a uma fonte. [...] Tem gente dentro do 
banco que acha que deveríamos assumir o GRI porque ele tem um 
movimento forte para a adoção, e tem ótimos indicadores. [...] Isso foi uma 
briga que eu comprei. O movimento é novo, nós estamos aprendendo com o 
movimento, então, será que temos que nos ater a só uma coisa? [...] eu quis 
buscar o que me desafia [...] Hoje, nós estamos revendo, definindo os 
indicadores que vamos usar no ano que vem. O banco, mundialmente, está 
usando o GRI (E31). 

 

Dessa forma, utilizaram uma combinação de vários modelos para construir o seu – Ethos, GRI 

e Febraban –, o que confirma a posição do ABN de ator-chave na institucionalização da 

prática social no Campo, uma vez que desenhou um modelo que atendesse às suas 

particularidades, apesar de pressões para adoção de um modelo, ou seja, de cumprimento de 

uma prova já institucionalizada. 

 
[...] estamos conseguindo respeitar algumas regras que fazem com que você 
consiga criar referência para o sucesso do próprio movimento na sociedade 
como, por exemplo, aderir ao GRI, aderir ao Instituto Ethos, mas ao mesmo 
tempo, acho que nós temos que manter a liberdade de ir além, porque o 
movimento é muito novo. Não existem verdades absolutas [...] Então, vamos 
ficar abertos, porque o bonito é esse. E a idéia aqui nunca excluir, é ampliar 
a visão, mas isso é muito criticado. Há pessoas que falam que isso é loucura, 
que é um absurdo (E31). 

 

Nesse sentido, o banco não “corre atrás” de reconhecimentos na área, mas, segundo os 

entrevistados, estes chegam assim mesmo. 
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[...] Nós queremos chegar no que chamamos de “banco sustentável”[...] nós 
não buscamos prêmios. Essa é uma crítica que existe [...] “Ah, vocês não 
participam do prêmio do Melhor Balanço Social”. [...] Nós não publicamos. 
[...] E esse relatório, e eu sou o encarregado de fazer esse relatório do ano 
que vem, esse relatório teve o objetivo de ser uma revista [...] Por isso a 
gente não chama de balanço social. E, no ano que vem, nós não vamos fazer 
o balanço social também. Nós vamos publicar, sim, um relatório, e eu não 
posso te dar detalhes, mas vai ser um relatório inovador mais uma vez, vai 
conter os indicadores para quem gosta, mas, de novo, nós não buscamos os 
prêmios. Mas nós já demos à sociedade de conhecer isso. Ganhamos três 
consecutivos: Carta Capital, Isto É Dinheiro e a Revista Exame, um atrás do 
outro. [...] Não somos contra, mas a gente não participa. Até porque o nosso 
não se encaixa no modelo que é adotado (E28). 
 

De acordo com o discurso acima, o cumprimento das provas é levado em consideração, mas o 

ABN reserva-se o direito de criar, de inovar dentro do movimento. Percebe-se, portanto, como 

construtor do movimento na sociedade, ratificando seu lugar de ator-chave no movimento 

pela RSE no Campo das Organizações Bancárias. 

O JP Morgan e o Citibank, ambos de origem americana, publicaram um relatório sobre as 

ações sociais desenvolvidas, sem demonstração de valores e sem preocupação com seguir os 

modelos, ambos impressos em papel reciclado. A existência de uma Fundação no país da 

matriz pode ser fator explicativo destes relatórios serem eminentemente voltados para o 

investimento social. Estes relatórios não estão disponíveis nos websites das organizações.  

 

O relatório do JP Morgan, “Responsabilidade Social 2003”, traz projetos de investimento 

social, voluntariado e relativos à diversidade e à qualidade de vida, consoante à atuação dos 

comitês existentes (JP MORGAN, 2003).  

 

No Citibank, o documento é chamado “Perfil de Responsabilidade Social Corporativa: 

promovendo a transformação”, com apresentação de ações realizadas até 2002 (CITIGROUP, 

2003). O Citigroug, nos Estados Unidos, tem um relatório de cidadania, amplo em aspectos da 

RSE, além do relatório da Citigroup Foundation, braço social do grupo115.  

 

Nessa mesma linha, a matriz do Credit Suisse, que não tem relatório ou balanço social no 

Brasil, tem um Relatório de Sustentabilidade (Sustainability Report 2003), bastante avançado 

em termos de RSE. 

                                                 
115 Salientam neste relatório que o grupo está incluído no índice Dow Jones Sustentability e no FTSE4Good 
Index.  
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Além destes dois – JP Morgan e Citibank –, também não encontramos disponibilizado no 

website o balanço social do Banco da Amazônia (BANCO DA AMAZÔNIA, 2005). Tivemos 

acesso aos balanços sociais até o ano de 2002. Este último, diferentemente dos anteriores, não 

apresenta o modelo Ibase. 

 

Também em relação ao BankBoston, embora exista um link para o relatório, e que as 

entrevistadas tenham informado que está disponível na Internet, não conseguimos visualizá-lo 

(BANKBOSTON, 2005). É publicado em papel reciclado, a partir de 2002, coerentemente 

com sua política de ecoeficiência. Sobre a origem do balanço social no BankBoston, 

entendem as entrevistadas que não têm a ver com a Campanha do Betinho, mas sim com uma 

necessidade verificada – embora baseiem-se no modelo sugerido pelo Ibase. 

não é essa referência [Campanha do Betinho], sabe por que? O balanço 
social começou, ele era distribuído só para funcionários, para você ver como 
é a lógica do banco [...] está no DNA mesmo [...] depois a gente começou 
ampliar esse público para quem distribuía, começou a entender que tinha 
uma prestação de contas mais ampla. Então, não veio casado com o Betinho, 
veio um pouco numa questão de como é que eu falo para o meu funcionário 
o que eu estou fazendo por ele. Foi daí que ele surgiu, depois começou a ser 
ampliado, hoje vai para os clientes, é publicado no site do banco, então aí 
você tem uma transparência total mesmo (E35). 

O balanço social de 2002, último a que tivemos acesso, está integrado ao Relatório Anual do 

banco, mas nem sempre foi assim. Segundo as entrevistadas: 

[...] há uns quatro anos ele já vem mudando, primeiro, há quatro anos, nós 
fazíamos o balanço social e o marketing fazia o relatório financeiro. Eram 
separados, as publicações não se conversavam [...] Então, essa evolução, a 
gente vem conversando sobre balanço social, refletindo, anualmente, 
refletindo o que pode ser diferente ano a ano [...] em 2001 foi o último 
modelo que já trazia os dois juntos mais era uma lógica de RH, no ano 
seguinte a gente já mudou de base, já publicou a tabela dos indicadores 
sociais com base no Ibase, e esse ano também, mas não é completa, por isso 
que a gente fala que é com base, tem alguns indicadores que acabam não 
entrando. Mas a gente segue o modelo, a gente olha como é que o Ethos 
orienta a fazer o balanço [...] (E35). 

Os demais balanços sociais identificados no Quadro 16 estão disponíveis para download nos 

websites das organizações. Alguns disponibilizam todos os relatórios, outros somente o do 

último ano. 

 

O balanço social no Banco do Brasil, publicado desde 1997, no modelo Ibase, em 2003 passa 
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a ser integrado ao Relatório Anual e pela primeira vez foi chamado de Relatório de 

Responsabilidade Socioambiental, já com um sentido mais amplo, dentro da nova 

configuração/missão da organização. Segundo o entrevistado (E43), o balanço social é 

preparado com base no modelo Ibase e nos indicadores Ethos de Responsabilidade Social. Em 

sua visão, os indicadores Ethos vão além do modelo Ibase, porém, a grande vantagem do 

modelo Ibase é que é muito fácil de ser utilizado, não é burocrático, congregando as 

informações.  

 

De acordo com outra entrevistada no Banco do Brasil, o balanço social é coordenado pela 

área de relações com investidores, tendo o subsídio da área de Responsabilidade 

Socioambiental: “todo esse conceito, a gente trabalha no conteúdo com eles, tudo isso é 

construído em parceria conosco” (E44). 

 

Na CEF, o primeiro balanço social foi publicado para o período de 1995 a 1998. A partir daí 

foi publicado anualmente, descrevendo as diferentes atuações da Caixa, em habitação, 

saneamento, infra-estrutura, entre outros, DVA, ação de cidadania. Somente em 2003 é que 

passou a seguir integralmente o modelo Ibase. Assim, o Balanço Social 2003, disponível para 

download, é um amplo relatório, em português e inglês, no mesmo relatório, confeccionado 

em papel reciclado. Na mensagem do presidente, na abertura do Balanço, está claro o 

posicionamento da CEF no movimento pela RSE e também a importância que passam a 

atribuir ao balanço social como uma forma de evidenciar sua inserção no movimento por 

meio do cumprimento de provas institucionalizadas: 

Em 2003, a CAIXA reforçou sua vocação natural de banco de todos os 
brasileiros, como empresa pública que atua apoiada no tripé banco 
comercial, agência de fomento ao desenvolvimento urbano e agente de 
políticas sociais do Governo Federal [...] a Caixa divulga seu Balanço Social 
2003, com as ações que consolidam seu compromisso com a sociedade 
brasileira e com os preceitos do Pacto Global de Responsabilidade Social, 
iniciativa da ONU, do qual a CAIXA é signatária (CEF, 2004, p.4). 

O Balanço Social 2003 da CEF relata atividades desenvolvidas concernentes ao negócio, além 

de ações sociais. Apesar da parceria com algumas áreas para elaboração do balanço social, a 

representante da célula de RS destaca que “nosso grande parceiro na preparação do balanço 

social foi a controladoria. [...] aqui a gente só fica na coordenação, olhando todos os 

movimentos e capturando dados. Porque os dados hoje estão muitos espalhados e para a gente 

fazer um balanço total tem que procurar os dados” (E38). 
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Na CEF, a célula de trabalho tem um papel de direcionar as ações, sendo explicitado de que 

isto é feito com a finalidade de que estas ações apareçam no balanço social, evidenciando a 

importância atribuída ao arranjo. 

 
O papel dessa célula é fazer com que haja um entendimento, uma 
internalização desses conceitos, e isso reflita de uma forma muito clara [...] e 
a Caixa haja de forma estruturada em que esses resultados fiquem bem 
claros, onde isso vai aparecer? No Balanço social. Então, a gente começou 
fazendo o exercício, será que esse senso comum que se tem, de que a Caixa 
já é uma empresa socialmente responsável, será que se traduz no balanço 
social? (E38). 

 
Observa-se, então, estreita ligação do grupo de trabalho formado com a questão de 

alinhamento do balanço social aos modelos mais utilizados e disseminados no movimento 

pela RSE no Brasil. 

Então, quando foi no início deste ano [2004] nós fizemos um desafio, sem 
estar muito preparados ainda, nós resolvemos fazer um balanço social nos 
moldes do Ibase, do Ethos, e nós fomos atrás das informações, fomos 
adequando, fizemos tudo de acordo com aquele modelo, foi a primeira vez 
que a Caixa realmente seguiu aquele modelo. Se você entrar na Internet, os 
balanços sociais que tem lá, anteriores, eles não são na verdade balanços 
sociais, são relatórios, relatórios sociais. Então, para a gente foi um desafio, 
pois não estávamos preparados [...] (E38). 

O Banco do Nordeste publica o balanço social desde 1997, passando a denominá-lo Relatório 

Social em 2003, quando passa a ser feito no modelo Ibase.  No website do BNB, em 

Relatórios da Administração, há link para os balanços sociais, de 1997 a 2002, e link para o 

Relatório Social de 2003, especificamente. 

 

O Bradesco publica balanço social seguindo o modelo Ibase desde 2002. O Itaú publica desde 

1999, também seguindo o modelo Ibase. Ambos informam que o balanço social é auditado 

por empresa de auditoria externa. 

 

No Unibanco, a partir de 1999, no Relatório Anual vão sendo mencionadas as ações sociais. 

A partir de 2001, ganha o formato de balanço social, próximo ao modelo Ibase, e integrado ao 

Relatório Anual. Informam que o balanço social não é auditado, diferentemente dos dois 

anteriores. 
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Há de se ressaltar que são preparados por alguns bancos relatórios específicos sobre suas 

fundações e institutos, como é o caso da Fundação Bradesco e do Instituto Unibanco, por 

exemplo, este último impresso em papel reciclado. 

 

O Banespa publicou o primeiro balanço social do setor bancário, e um dos primeiros do 

Brasil, em 1992, mas, segundo a entrevistada (E4), descontinuou a publicação em virtude das 

mudanças administrativas e do processo de intervenção por que passou. Apesar disto, para o 

atual gestor, o Santander, este fato é motivo de orgulho e a organização usa essa informação 

(E4). No Santander, até 2001, em meio às fusões e aquisições, existia no relatório anual 

apenas uma ou duas páginas que mencionavam o investimento social da organização. A 

publicação veio a partir de 2002, utilizando parcialmente o modelo Ibase. Em 2003, segue 

totalmente o modelo. 

 

No Banrisul, a publicação é feita desde 1999 no modelo Ibase. Todavia, em 1997 e 1998, 

informa o Banco que realizou o balanço no modelo do balanço social da Febraban. 

 

O balanço social do Banco Rural, impresso em papel reciclado, modelo Ibase, foi publicado 

pela primeira vez em relação ao ano de 2003, quando o Instituto Junia Rabello já estava 

atuando e o banco se filiou ao Instituto Ethos. Vincula, então, em sua resposta, sua inserção 

no movimento pela RSE ao cumprimento de provas institucionalizadas. Esclarecem em sua 

resposta que a iniciativa do balanço social partiu da Presidente do Banco Rural, da Presidente 

do Instituto Junia Rabello, do Diretor de Marketing, Comunicação e Gestão de Pessoas, e da 

diretora da Área Internacional. No Balanço social 2003, na carta de compromisso da 

Presidente:  

[...] por ser o primeiro [BS], pode parecer só um começo, mas é, na verdade, 
a consolidação de nossas políticas e nossa prática de desenvolvimento social, 
fruto de mudanças ocorridas dentro e fora do Banco nos últimos anos. [...] 
Mas aos poucos fomos consolidando a idéia de que um programa de 
responsabilidade social não precisa necessariamente de grandes realizações. 
Aliás, ele é tanto melhor quanto mais naturais forem suas ações, e mais 
espontâneas e integradas ao modo de ser da empresa [...] Adotamos o 
modelo proposto pelo Instituto Ethos (modelo Ibase), porque não 
entendemos nossa ações como iniciativas isoladas, mas como parte de um 
movimento maior, que integre todas as empresas que atuam em nosso país. 
(BANCO RURAL, 2003, p.4-5). 

Entre alguns bancos que não publicam o balanço social, as justificações e os posicionamentos 

são diferentes. Por exemplo, na Nossa Caixa, segundo o entrevistado: “[...] Esse é um projeto 
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nosso. Esse ano não vai sair. Não temos nada de 2004. Se sair alguma coisa vai ser em 2005” 

(E33). Em sua visão, hoje, toda empresa tem o dever de divulgar, devendo evidenciar seus 

valores e atuação.  

Hoje, toda empresa tem o dever de estar divulgando. Antes, tinha uma visão 
muito comedida de que não se deveria divulgar projetos sociais, que antes 
tinham muito mais ligação com ação social, aquela empresa boazinha que ia 
lá... Não, nada disso. Estamos aqui para mostrar que somos uma empresa 
cujo nosso principal negócio é servir nosso cliente com bons produtos e 
serviços, mas pautados por valores e princípios éticos, por valores básicos de 
cidadania, como o respeito, mas nunca fugindo de que nosso negócio tem 
que ser auto-sustentável (E33). 

Por outro lado, o posicionamento do Banco Safra, o primeiro grande banco que não apresenta 

nenhum dos arranjos estruturais avaliados e, portanto, não publica o balanço social, é oposto, 

justificado nas palavras de seu presidente. 

 
A nossa cultura é de não divulgar, é a cultura do banco, [...] lavar uma mão 
sem a outra ver. [...] A gente pratica, mas não usa isso pra fazer propaganda 
(E12). 
 

Há alguns aspectos que merecem ressalva em relação aos balanços sociais das organizações 

pesquisadas. Em alguns bancos que possuem institutos ou fundações, o orçamento destas é 

incluído no balanço social da organização/banco, diferentemente do Bradesco, que não o faz.  

 

Além disso, sobre a qualidade dos dados, embora não tenha sido objeto da pesquisa, dados 

como o número de negros em cargos de chefia, constante do modelo Ibase, por exemplo, na 

maior parte dos casos analisados não está disponível nos balanços. Uma exceção, por 

exemplo, é o balanço social da CEF, que disponibiliza este número. 

 

Bancos pertencentes a grupos industriais, por exemplo o Banco Votorantim, informa que não 

possui balanço social, uma vez que o Grupo do qual faz parte já o tem. 

 

Outro aspecto que merece destaque são os prêmios que estes balanços sociais conferem aos 

bancos. Por exemplo, o Banco do Brasil ganhou o Prêmio Balanço Social, referente à região 

Centro-oeste, em suas três edições, de 2002 a 2004 (PRÊMIO BALANÇO SOCIAL, 2005).  

 

Ainda, analisando os balanços sociais enviados pelas organizações pesquisadas, nota-se que 

estes, ao longo dos anos, vão evoluindo na qualidade e no investimento da publicação. Um 
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aspecto que chama a atenção é a crescente utilização, a partir de 2002, de papel reciclado nas 

impressões, indicando uma coerência com os programas de ecoeficiência implementados em 

alguns casos – BankBoston e ABN, como exemplos. Existem casos em que, mesmo sem ter 

programa de ecoeficiência implementado internamente, a organização utiliza papel reciclado 

na publicação de seu balanço social. Em nossa visão, nesses casos, trata-se de mais uma 

forma de informar ao público a inserção da organização no movimento, uma vez que a 

utilização de papel reciclado é tida como uma prática/ação socialmente responsável. 

 

No próximo item analisamos os Balanços Sociais dos Bancos/Febraban, complementar à 

análise efetuada no item 5.3.1. Uma vez que trata-se de associação representativa de grande 

parte das organizações do Campo, entendemos este documento como um indicador do 

tratamento que tem sido dado à questão no Campo ao longo da última década. 

 

7.2.1 Balanço Social dos Bancos/Febraban 

 
Nas palavras de um Superintendente Técnico da Febraban, originário do Banespa, que foi o 

primeiro banco a publicar um balanço social, em 1992, falando sobre a origem e mudança do 

Balanço Social dos Bancos / Febraban: 

 
[...] os bancos sentiam esta necessidade, porque a comunicação, os bancos 
têm relatórios semestrais, depois disto começou a ter aquela exigência de 
explicações na parte de auditoria externa, avaliação, isso tudo foi levando à 
apreciação interna de que haveria necessidade de mostrar os investimentos 
feitos pelos bancos em relação à parte social, porque muito se fala de que o 
banco ganha muito, de que paga pouco imposto, então, o que é que o banco 
tinha que mostrar efetivamente. O banco [...] é a atividade que secularmente, 
milenarmente, é condenada, porque pegar dinheiro e emprestar a juros para 
outro, tem gente que não gosta, mas é um negócio tanto quanto outro. Mas 
tínhamos que mostrar que [...] o banco paga imposto, o banco investe em 
obras sociais e tudo mais, propicia emprego, o giro de recursos que propicia 
os recursos necessários à produção, e tudo isso foi levando os bancos a 
publicarem [...] então, os bancos individualmente iniciaram, em seguida veio 
a Febraban e falou, bom, nós temos que fazer alguma coisa também, já fazia 
em relação ao relatório de atividade, também partiu para o balanço social, e 
mostra o sistema financeiro como um todo contribuindo para a evolução, 
para a produção dentro da sociedade. Este foi o espírito que levou a essas 
publicações [...] (E2). 

 

Assim, explica o Superintendente que este foi o sentido da publicação do balanço social. A 

seguir, explica a própria evolução do balanço social, ratificando a visão de que ao longo dos 

anos este vai se adaptando e tornando-se mais adequado ao novo discurso, dentro do 

movimento pela RSE: 
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Depois disso [relatório de atividades] verificamos a necessidade de 
apresentar alguma coisa a mais [...]. A partir de 94, passou a se emitir o 
balanço social, divulgando aspectos de investimento social, [pois o] relatório 
de atividade era muito técnico sobre o Sistema financeiro. Depois o balanço 
social, começou a dar um cunho mais dos investimentos feitos pelo sistema 
com relação à sociedade. Somente neste ano [2004], o balanço social de 
2002 incorpora o espírito de responsabilidade social [...] porque foi criada a 
condição, pela primeira vez o balanço social foi elaborado sob o enfoque de 
responsabilidade social, não só de investimento social, muda então (E2). 

 

À época da publicação deste primeiro Balanço social dos Bancos/Febraban não eram comuns 

a preparação e a divulgação de relatórios com o objetivo de prestar contas à sociedade das 

contribuições da empresa, muito menos de todo um setor. A Febraban assume, portanto, um 

posicionamento inovador para a época, o que pode revelar a necessidade do Campo de obter 

legitimidade social, ratificando o argumento da importância do ambiente institucional no 

Campo das Organizações Bancárias. 

 
A partir de 2002, a recém criada Comissão de Responsabilidade Social da Febraban buscou, 

num primeiro momento, para o Balanço Social de 2002, adequar os princípios do GRI às 

instituições financeiras, o que ratifica o argumento apresentado no capítulo 4 sobre este Guia 

ser uma prova institucionalizada no movimento. Posteriormente, o próprio GRI desenvolveu 

indicadores específicos para instituições financeiras, o que aponta para o caráter inovador da 

atuação e o cumprimento de provas pela Febraban dentro do movimento pela RSE. A partir de 

2002, o Balanço Social passa a ser impresso em papel reciclado, muito embora não existisse 

dentro da organização uma política/programa de ecoefiência.  

 

O Balanço Social de 2002 inova com uma abordagem voltada ao negócio e uma preocupação 

com diferentes aspectos de gestão da organização, o que pode ser evidenciado pelo 

indicadores utilizados116. Deve ser salientado o trabalho demandado para elaboração deste 

balanço social, conduzido pela Comissão de Responsabilidade Social: até a data da primeira 

entrevista na Febraban, em janeiro de 2004, o Balanço Social de 2002 ainda não tinha sido 

divulgado. Além da elaboração dos indicadores e do questionário, que demandou maior 

                                                 
116 Os indicadores de desempenho do Balanço Social de 2002 referem-se a 57 bancos associados que 
responderam à pesquisa, e abordam os seguintes públicos: Clientes (incluindo Crédito imobiliário e Microcrédito 
– acompanhamento do impacto das operações); Colaboradores (incluindo dados por sexo, e Diversidade – 
cor/raça); Fornecedores; Meio Ambiente (apresentando critérios sócio-ambientais na concessão de crédito, além 
de Iniciativas de coleta seletiva, reciclagem etc); e Ações Sociais e Comunitárias (apresentando os incentivos 
fiscais utilizados pelos bancos). 
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esforço da Febraban do que nos anos anteriores, os bancos também tiveram dificuldades nas 

respostas, por não estarem devidamente preparados para responder a muitos dos itens 

solicitados, o que pôde ser evidenciado em algumas das entrevistas realizadas nos bancos. 

Contudo, o próprio questionário para o Balanço Social – mesmo que não respondido ou que 

parcialmente respondido – sinaliza e direciona o movimento pela RSE nas organizações 

bancárias, pois, a partir dele as organizações podem ou puderam redirecionar suas ações e 

ampliar seu entendimento sobre a RSE, concernente às características definidas pela 

Febraban. 

 

Já no ano seguinte, entretanto, a Febraban apresentou outra inovação em termos de seu 

balanço social. Em parceria com o Instituto Ethos são desenvolvidos indicadores específicos 

para  instituições financeiras, de acordo com o modelo/indicadores do Instituto Ethos. Assim, 

nessa trajetória, os indicadores utilizados no balanço social referente ao ano de 2003, também 

impresso em papel reciclado, são uma composição dos indicadores de 2002, o GRI adaptado, 

com estes novos traçados em parceria com o Instituto Ethos. 

 
Como a adesão dos bancos associados ao Balanço Social da Febraban é voluntária, é 

esclarecido que a base de dados para análise é constituída a partir das informações dos bancos 

que participam, relacionando o percentual de participação ao ativo total do sistema bancário, 

como forma de dar a dimensão da amostra. Todavia, embora tenhamos obtido a informação 

junto a representantes da Febraban sobre o número de respondentes, 41 bancos, essa 

informação não aparece no Balanço de 2003. Deve ser lembrado que nem sempre os bancos 

respondem a todos os itens do questionário, e que somente em algumas específicas questões 

foi mencionado o número de bancos que responderam. Nas demais, não conseguimos 

visualizar a que universo se refere os percentuais apresentados. 

 
Deve ser ressaltado também que o relatório referente ao ano de 2003 ficou pronto somente no 

mês de dezembro de 2004, evidenciando, por um lado, a dificuldade e demora dos bancos em 

responder ao questionário e, por outro, a dificuldade de se trabalhar os dados enviados pelos 

bancos, conforme entrevistas realizadas.  

 
Entre outros pontos, esclarece o texto do Balanço Social dos Bancos/Febraban 2003 que, dos 

bancos que participam do relatório: 
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� 80% dispõem de uma política capaz de orientar o diálogo com seus públicos, embora 

apenas tenham começado a serem aperfeiçoadas; 

� 95% dos bancos possuem declaração de crenças e valores e/ou código de conduta 

documentados e buscam pautar suas relações norteados por essas premissas; 

� mais de 90% possuem procedimentos formais para o tratamento de questões em relação a 

condutas que envolvam ações como lavagem de dinheiro, identificação de recursos 

provenientes de tráfico de drogas, armas e terrorismo, entre outros. 

� 42,5% publicam anualmente relatório de responsabilidade corporativa e aproximadamente 

70% disponibilizam estes dados também pela Internet (FEBRABAN, 2004b). 

 
Reafirmamos, todavia, a falta de uma referência para sabermos o que realmente estes números 

revelam, uma vez que há sempre um certo viés daqueles que respondem – ou eles 

responderam porque têm as informações mais organizadas, ou porque já tem os processos 

mais adiantados –, e dos que não respondem. De qualquer forma, por meio da análise do 

Balanço e das entrevistas realizadas, tendo o conhecimento de que dentre os 41 bancos que 

responderam à pesquisa – de um total de 160 aproximadamente –, estão os maiores em termos 

de volumes de transações, clientes etc, os dados são um indicativo da inserção das 

organizações bancárias no movimento pela RSE. Ao longo da pesquisa de campo 

encontramos bancos que declararam não ter respondido ao questionário da Febraban para 

elaboração do balanço por considerá-lo exageradamente rico em detalhes, e que o banco não 

possuía todas aquelas informações, da forma solicitada, ou que o conjunto das questões é mais 

voltado a bancos de varejo, fugindo, por exemplo, à realidade de um banco de investimento, 

em muitos itens. 

 
Ao definir o que significa a RSE, a diretora da Comissão de Responsabilidade Social 

posiciona-se na defesa do novo profissional que se forma juntamente com a 

institucionalização da prática, salientando seu papel e o da recém criada área de RSE. 

Ademais, evidenciamos em seu discurso que o modelo proposto de balanço social é 

apresentado como a melhor solução, enaltecendo os benefícios auferidos com sua 

implementação, para a sociedade e para o fortalecimento dos próprios arranjos estruturais em 

relação à responsabilidade social. 

 
o pensar socialmente responsável, está permeando todas as áreas dos bancos, 
não é apenas a área de responsabilidade social [...]. Aliás, algumas coisas são 
complementares, como quando um banco vai participar de certificação de 
uma ISO, é a área de qualidade que cuida, mas a área de responsabilidade 
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social é chamada. Muitos dos requisitos passam pela área de RS. Então, este 
mergulho em si mesmo, o papel que este profissional tem junto à sociedade, 
e que evidentemente se amplia, o papel de sua área junto à sociedade, é um 
dos grandes benefícios de se fazer um balanço social nos moldes que 
estamos implantando (E2). 

 

Verifica-se, então, que além da prática social em si, da RSE, são multiplicados os interesses 

em relação ao fenômeno, na medida em que arranjos estruturais vão sendo criados, pessoas e 

recursos vão sendo envolvidos, tornando-se "necessária" sua manutenção, reforçando o 

discurso em torno da prática social. 

 
No Quadro 20 pretendemos, ao resumir os itens utilizados nos balanços em cada ano, 

evidenciar a evolução da RSE e do próprio balanço. No Quadro aparecem também as 

quantidades de páginas de cada relatório, evidenciando que, de um relatório pequeno, em 

1993, passa a um amplo relatório, com 64 páginas em 2003, o que, no mínimo, revela maior 

quantidade de informações e de investimento em sua preparação. 

Quadro 20. Itens dos Balanços Sociais dos Bancos/Febraban, de 1993 a 2003 

Balanço Social 1993                                                                                                17 páginas 
(pequena apresentação); A função social dos bancos; A força de trabalho; Valorização do 
homem; A atuação voltada para a comunidade; Bancos parceiros da sociedade (que inclui o 
Balanço Social – resumo de informações).  
Balanço Social 1994                                                                                                32 páginas 
(pequena apresentação); A função social dos bancos; Uma força de trabalho polivalente; 
Atendimento aos clientes; Atuação comunitária; Valor Adicionado; e, Balanço Social. 
Balanço Social 1995                                                                                                11 páginas 
O Valor adicionado pela atividade bancária; Os bancos a serviço da Economia; 
Investimentos em informática e telecomunicações; O Capital humano; Bancos parceiros das 
comunidades; e Balanço social. 
Balanço Social 1996                                                                                                24 páginas 
O Banco é a sua equipe de funcionários; A remuneração da força de trabalho; Valorização 
da equipe de funcionários; O investimento na formação da equipe; Função dos Bancos: 
prestar serviços financeiros; A Responsabilidade Social dos Bancos; O valor adicionado 
pela atividade bancária; e, Balanço Social. 
Balanço Social 1997                                                                                                14 páginas 
Apresentação do presidente; A força de trabalho que impulsiona os bancos; Tecnologia de 
ponta à disposição da clientela; Bancos, parceiros atuantes da comunidade; Apoio à 
atividade econômica; e, Informações Gerais (substitui o resumo Balanço Social). 
Balanço Social 1998                                                                                                32 páginas 
Apresentação do presidente; O principal ativo dos Bancos: sua força de trabalho; Qualidade 
total – foco no cliente; Melhoria da qualidade de vida: o terceiro setor amplia seu espaço; e, 
Valor Adicionado. 
Balanço Social 1999                                                                                                36 páginas 
Conteúdo; citações; Apresentação do presidente; A força que impulsiona os bancos; 
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Atendendo a coletividade; Bancos: assumindo seu papel de empresas-cidadãs; e. 
Demonstrativo do Valor Adicionado; A democratização do capital. 
Balanço Social 2000                                                                                                32 páginas 
Apresentação do presidente; Recursos Humanos: o principal ativo dos bancos; Atendendo a 
coletividade; A distribuição da riqueza gerada pelos bancos ; O investimento social dos 
bancos na busca do desenvolvimento sustentável. A partir deste ano, nao aparece mais o 
resumo Balanço Social/informações gerais, como nos anos anteriores. 
Balanço Social 2001                                                                                                31 páginas 
Conteúdo; Apresentação do presidente; Atendimento e serviços; Investimentos; Recursos 
Humanos; e Ações sociais e comunitárias. 
Balanço Social 2002                                                                                                48 páginas 
Conteúdo; Apresentação (mensagem da diretoria); A Febraban; O setor bancário brasileiro 
em 2002; Negócios, Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa; Indicadores de 
desempenho de bancos associados; e, Ações sociais e comunitárias. 
Balanço Social 2003                                                                                                64 páginas 
Conteúdo; Apresentação (mensagem da diretoria); A Febraban; O setor bancário brasileiro 
em 2003; Orientação ao leitor; Negócios, Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa; 
Relação com os diferentes públicos (meio ambiente, colaboradores, fornecedores, 
consumidores e clientes, Governo e sociedade; relações com a comunidade). 

Fonte: elaborado com base em Febraban (1994 a 2004b). 
 
Observa-se no Quadro 20 que alguns itens vão surgindo, outros vão sumindo ou tendo sua 

denominação alterada, o que é também um reflexo de transformações organizacionais e 

sociais. Como exemplo, o tópico que trata dos funcionários, em 1993 era denominado “A 

força de trabalho”, passando para “Capital Humano”, em 1995, para “O principal ativo dos 

bancos: sua força de trabalho”, em 1998, para “Recursos Humanos”, em 2000, até 

“Colaboradores”, em 2002/3, o que, se reflete, por um lado, as transformações da área de 

Recursos Humanos, buscando a valorização e desenvolvimento do homem, por outro, serve 

de justificação em relação às demissões no setor no período analisado, como foi evidenciado 

na Quadro 6. Outras transformações sociais podem ser visualizadas a partir dos itens, como a 

ênfase no investimento em tecnologia que, por um lado, possibilita o enxugamento e a 

terceirização dos quadros e, por outro, implica maior investimento na capacitação dos 

funcionários que permanecem, entre outros aspectos. Também, no Quadro 20 evidencia-se a 

mudança de foco das informações do balanço, que passa a incluir também o Negócio, a partir 

de 2002. 

 

Assim, de acordo com a análise, o Balanço Social dos Bancos/Febraban passou de um 

relatório relativamente simples a um elevado nível de sofisticação, incorporando, a partir de 

2002, as dimensões econômica, ambiental e social de suas atividades, produtos e serviços, 
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conforme orientações do GRI. Esta adequação ao GRI é, como já dito, considerada como o 

cumprimento de uma prova institucionalizada no movimento pela RSE. 

 
Deve ser salientado, mais uma vez, que embora o balanço de 2003 traga muitas novidades e 

avanços, os dados não estão compatibilizados com os balanços dos anos anteriores, o que 

prejudica a análise longitudinal.  

 
Ratificando o argumento de que o balanço social é um arranjo estrutural multiplicador da 

prática social, segundo a diretora da Comissão de Responsabilidade Social da Febraban, o 

papel deste novo balanço social vai além de retratar as ações dos bancos: 

 
ao fazer um balanço social, ou um relatório social, ele leva os bancos a 
investir mais na área social, mas o grande apelo de fazê-lo, e hoje, seguindo 
as linhas do GRI, ou outra linha, mesmo do Instituto Ethos, que é muito 
semelhante também, tem um grande ponto nesse exercício que se faz, que é 
promover a reflexão dentro dos bancos, em todas as áreas, clientes, 
fornecedores, compliance, marketing, em todas você promover uma reflexão 
sobre a importância de se ter dentro de sua empresa, ou de um grupo de 
empresas, ações socialmente responsáveis, e não apenas ações sociais [...]. E 
quando a Febraban faz isso [...] é uma reflexão conjunta, eles precisaram 
dedicar um tempo a isso, quando eu faço a divulgação de um produto, eu 
estou pensando em vários itens como se o produto é bom para o meu cliente, 
falando as coisas não tão boas, estou respeitando minha concorrência etc, 
numa área de marketing, que antigamente sua primeira obrigação era vender 
produtos, hoje já inclui responsabilidade social. A resposta a um relatório 
social faz com que se mergulhem dentro deles e melhorem. A área de 
marketing é só um exemplo (E2). 

 

7.3 Link/ícone específico na Internet 

 
Até a 15a posição do ranking dos bancos, com exceção do Safra, todos os bancos criaram um 

ícone/link específico sobre sua RSE em seus websites. Destaca-se o fato de que, de acordo 

com as entrevistas, os ícones/links sobre o tema foram em sua grande maioria criados nos 

últimos três anos. A partir da 16a posição, somente o Banco Rural e o Banco Triângulo fazem 

menção expressa à RSE em seu website. 

 

Com exceção do Banco do Brasil e do ABN Amro Real, onde há referência também para 

outros aspectos da RSE, os links levam preponderantemente a textos e explicações sobre o 

investimento social das organizações e/ou suas fundações/institutos, o que pode ser verificado 



 

 

273 

 

no Apêndice D, que traz um resumo dos ícones/links encontrados em cada banco pesquisado, 

bem como o endereço eletrônico da organização.  

 

Muitos bancos, entretanto, declaram que as informações contidas em seus websites não 

espelham a realidade vivida pela organização. No caso do Banco do Brasil, por exemplo, o 

entrevistado esclarece que o link para “Responsabilidade Social” foi criado juntamente com a 

área, em 2003, mas, segundo ele, as informações não estão organizadas adequadamente, que 

há ainda muita mistura com filantropia, com os diferentes públicos. A idéia para a nova 

versão do website, em fase de aprovação em novembro de 2004, é que fique clara a questão da 

diferença dos três tipos de ações sociais identificadas pelo banco117.  

 

A Nossa Caixa, por exemplo, à época da entrevista, tinha acabado de criar um ícone para 

RSE, conforme se comprova no discurso abaixo: 

 
[...] Não faz nem um mês, está até bem precária a parte de responsabilidade 
social. [...] Tem só isso aqui por enquanto [...] Tem muita coisa que o banco 
já faz, só que, além de não ser divulgado, o que dá a impressão de uma 
ausência de ações nessas áreas, o que não é verdade, eu estou aqui e vejo o 
quanto de coisa que tem e que jamais imaginava que pudesse ter, agora que 
está começando a tomar um rumo (E33). 

 

Muitos bancos disponibilizam em seus websites, como vimos, além de informações sobre suas 

ações, o balanço social e o código de ética. É uma forma de evidenciar à sociedae sua inserção 

nestas questões. 

                                                 
117 Para eles, as três ações sociais são: Filantropia – “que são as mais emergenciais que atacam as conseqüências 
da pobreza e da miséria, mas que é uma coisa efêmera, passageira. Estas ações podem ser feitas tanto pelo 
voluntariado das empresas como institutos ou fundações ou até pela empresa diretamente. [...] O banco faz isso 
das três maneiras [...]” (E43); Ações de investimento social privado – “ações que são de caráter mais 
permanente, mais sistematizados, são programas [...] voltados para combater a causa e não a conseqüência dos 
problemas. [...] são ações que não passam pela cadeia de negócios da empresa. É como se fosse uma ação 
compensatória, ou uma ação paralela com a ação da empresa. [...] Aqui também estamos executando estas ações. 
[...] grande parte é Fundação. [...] Começou aqui no banco e agora a gente acha mais apropriado fazer lá, porque 
não trabalha com a atividade fim do banco. [...]” (E43); Responsabilidade sócio-ambiental (RSA) – 
“genuinamente, ficam aqui as ações que passam pela cadeia de negócios da empresa e envolve todas as áreas da 
empresa. [...] ela engloba a relação com todos os públicos de relacionamento da empresa, todos os stakeholders. 
É aqui que entra muito forte, o meio ambiente [...] considerada uma parte interessada, que está diretamente 
ligada aos negócios do banco em todos os sentidos [...]”(E43). 
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7.4 Reflexões sobre a sedimentação da prática socia l 

 
O capítulo buscou investigar o processo de disseminação e sedimentação de arranjos 

estruturais em relação à RSE no Campo das Organizações Bancárias, entendendo-os como um 

elemento do processo de institucionalização da prática social.  

 

Constatamos que os arranjos estruturais analisados foram recentemente criados. As áreas 

específicas para lidar com o tema, excetuando-se as fundações e institutos, foram criadas 

basicamente a partir de 2001, tendo se propagado desde então.  

 

Os balanços sociais, considerados também uma prova no movimento, passaram a serem 

divulgados a partir principalmente da Campanha do Ibase, em 1997, ratificando sua posição 

de líder no movimento pela RSE no Brasil. Em relação aos balanços, chamou a atenção o fato 

de muitos bancos o publicarem em papel reciclado, mesmo quando não desenvolvem políticas 

nesse sentido, ficando-nos a impressão de ser esta mais uma forma de provarem que estão 

inseridos no movimento. 

 

Os ícones/links para RSE ou similar nos websites das organizações, excetuando-se as 

fundações e institutos, foram criados basicamente a partir de 2002, de acordo com relatos da 

pesquisa.  

 

As fundações e institutos, identificados no Quadro 16 pela letra C, que tratam, na maior parte 

dos casos, especificamente do investimento social dos bancos, são as estruturas mais antigas 

encontradas na pesquisa: a Fundação Bradesco foi criada em 1956; a Fundação Banco do 

Brasil foi criada em 1985 e começou a operar em 1988; o Instituto Unibanco foi criado em 

1982; em 2000, foi criada a Fundação Itaú Social, que engloba os projetos do Programa Itaú 

Social, originado em 1993. Mais recentemente, em 1999, o BankBoston criou também sua 

Fundação. Em 2002, o Banco Rural cria o Instituto Junia Rabello. São todos considerados 

braços sociais de seus bancos, com algumas diferenças de enfoque no tipo de atuação, como 

foi discutido no item 6.2.1.1. 
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Somente o Banco Safra, entre os dez maiores, não possui os arranjos analisados – destoando 

também da categoria identificada como varejo. Porém, assim como outros bancos nacionais, 

voltados para o atacado – o que se verifica pelo baixo número de agências, no Quadro 16 –, os 

bancos Alfa, Pactual, Sofisa e BBM também fazem contribuições e doações a projetos sociais 

e/ou culturais. Com exceção do BGN, como visto, deve ser ressaltado que nenhum banco na 

pesquisa declarou que não está inserido no movimento pela RSE. No mínimo, declararam que 

fazem doações quando solicitado.  

 

As estruturas indicadas pelas letras (D) e (E), que são a tônica nestes bancos, podem indicar, 

em alguns dos casos, que a organização ainda não mudou seu posicionamento frente ao 

fenômeno da RSE, uma vez que a participação em programas sociais e contribuições é uma 

prática antiga, anterior ao movimento pela RSE.  

 

Além destes, também alguns bancos, como o Banco Votorantim, Bancoob, Bansicred e BGN, 

por exemplo, revelaram querer se inserir no movimento pela RSE de forma mais efetiva, o 

que significa também o cumprimento de provas institucionalizadas. Ficou-nos a impressão de 

que se sentem compelidos a isto fazer, por conta da demanda social para isso. Nesse sentido, 

uma suposição é de que a própria pesquisa/pesquisadora pode ter interferido neste processo, 

como salientado no item 3.3. 

 

Por outro lado, alguns bancos estrangeiros, de origem americana, como o Citibank, o JP 

Morgan e o BankBoston, têm ainda um posicionamento voltado para o investimento social, 

característica que deriva da tradição norte-americana de filantropia, por exemplo. 

 

Outro ponto da análise é o isomorfismo no Campo, ou seja, de que forma um arranjo 

estrutural passa a ser visto como a solução apropriada para a questão e vai sendo 

implementado mimética ou coercitivamente nas diversas organizações do Campo. A análise 

mostrou que, mesmo grandes bancos, como a CEF, por exemplo, reproduzem modelos 

encontrados no mercado como forma de se adaptar e atender a demandas de organismos 

internacionais, por exemplo – num sinal de isomorfismo mimético. Por outro lado, a análise 

do caso do Bradesco, por exemplo, revela um caso de isomorfismo coercitivo, que visa 

atender expectativas sociais. 
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É possível concluir que os bancos maiores e com maior número de agências – o que se 

relaciona ao número de clientes e abrangência/natureza do banco –, estão cumprindo as 

provas institucionalizadas no movimento, ora analisadas. Conforme o número de agências vai 

diminuindo, o que, grosso modo, indica que o banco atua preferencialmente com grandes 

clientes/contas, não se verifica o mesmo empenho no processo, o que pode ser relacionado à 

menor exposição à opinião pública do que grandes bancos de varejo, e com menor demanda 

social por isso.  

 

Ao verificar que os maiores bancos cumprem as provas analisadas e que criaram/fizeram os 

arranjos estruturais relacionados, e que os bancos mais voltados para o atacado ainda não o 

fizeram da mesma forma, é ratificado nosso argumento do processo como busca de 

legitimidade. Deve ser ratificado, então, que o cumprimento das provas, não se relaciona 

efetivamente e diretamente ao fato da organização ser mais ou menos socialmente 

responsável. 

 

A inserção da organização no movimento pela RSE, então, via cumprimento de provas 

institucionalizadas e da criação de arranjos estruturais relacionados, é uma forma de legitimar 

a organização perante a opinião pública e a sociedade. Por outro lado, os interesses 

envolvidos nos arranjos estruturais criados nas organizações em relação à prática social, como 

a manutenção do cargo e/ou recursos para o arranjo, por exemplo, fazem com que os 

participantes do jogo busquem uma forma de legitimar a estrutura perante a organização. 

Nesse sentido, as áreas/interessados passam a se balizar e a buscar prêmios e reconhecimentos 

sociais, que funcionam como mais um mecanismo do processo. O controle social, assim, é 

exercido sobre o movimento pela RSE e sobre as estruturas, baseado na tabela de 

equivalência/categorização que o próprio capitalismo elegeu e a sociedade legitimou. 
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8 CONCLUSÃO 
 

o buscar a compreensão da institucionalização da RSE, ao nível de um campo 

organizacional, deparamo-nos com uma questão mais ampla, que é a transformação 

dessa prática social em um novo valor social, capaz de contribuir com a legitimidade das 

organizações. Utilizando modelo de análise social proposto por Boltanski e Chiapello (1999), 

resgatando as bases conceituais da abordagem institucional e adotando a noção de interesse 

em Bourdieu (1996), chegamos a um modelo de análise que nos possibilitou compreender a 

dinâmica de institucionalização da RSE no Campo das Organizações Bancárias no Brasil, 

objetivo maior deste trabalho.  

 

Defendemos a tese de que no processo de institucionalização dessa prática social, as ações são 

justificadas em termos do bem comum, legitimando-se via provas e arranjos estruturais e 

atendendo a interesses inerentes ao Campo. Esse processo ocorre como parte de um 

movimento de deslocamento do capitalismo, que significa uma recategorização do modelo, 

alimentando a construção de um novo espírito para o capitalismo – necessário para a 

mobilização das pessoas, além da dimensão material. Os deslocamentos são, portanto, a 

manifestação da dinâmica do capitalismo, que subverte a ordem existente, visando sua 

reprodução. 

 

8.1 Sobre práticas sociais e o deslocamento do capi talismo 

 
A partir do modelo de Boltanski e Chiapello (1999), adaptado aos estudos organizacionais, 

compreendemos como o deslocamento ocorre, considerando não a ação de um ator específico, 

mas de macro-atores que agem com vistas a perpetuar o capitalismo. A crítica funciona como 

motor de deslocamento do capitalismo, alertando-o de que algo vai mal e que é preciso 

mudar. Para “fugir” da crítica, o capitalismo passa a recategorizar o modelo, produzindo 

justificações em termos do bem comum, alimentando, então, o espírito do capitalismo. O 

espírito é um discurso, um modelo de justificação moral da acumulação em sua etapa atual, 

indispensável para mobilizar as pessoas no sistema. Justificar significa, então, transformar a 

força do capitalismo em uma grandeza, o que implica em sua legitimação.  

 

A 
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Os deslocamentos do capitalismo e as transformações nos dispositivos que os acompanham 

contribuem para desmantelar a crítica, dando-lhe uma nova possibilidade de acumulação e 

lucros. Isso ocorre por meio da recategorização do modelo, da universalização de novos 

valores e padrões. 

 

A recategorização do modelo dá-se por meio da institucionalização de práticas sociais. 

Partindo da premissa de que as práticas que se institucionalizam – ou seja, tornam-se 

universais, aceitas e generalizáveis – são práticas que funcionam, no sentido de que são úteis 

às relações de poder, uma vez institucionalizadas preenchem a função simbólica de 

legitimação, o que lhe dá maior probabilidade de existência e de perpetuação. Ao se tornar 

uma instituição, significa que a prática foi submetida ao controle da sociedade que, então, 

legitimou a relação de dominação. E tal controle social é feito por meio das provas, que se 

fundem às estruturas, no sentido de que são incorporadas à dinâmica social, por meio das 

normas interiorizadas – atendendo, assim, aos interesses do capitalismo, de forma geral, e do 

campo organizacional, especificamente. 

 

8.1.1 Sobre a responsabilidade social empresarial 

 

No caso da RSE, o movimento surge como resultado das críticas à forma pela qual as 

empresas se relacionam com a sociedade, tirando dela – dos seus recursos – seu lucro, para os 

acionistas e controladores, mas pouco beneficiando-a ou até causando-lhe danos. Em resposta, 

na institucionalização da RSE, provas e dispositivos são (re)criados. Ao operar este 

deslocamento, a crítica é desmantelada, no sentido de que ela é cooptada a participar do 

processo de institucionalização da RSE. Assim, são criadas organizações, muitas vezes com a 

participação dos atores críticos, para lidar com o assunto, de forma isomórfica às empresas; 

são instituídas certificações na área social, balanços, selos, concursos; ou seja, todo um 

conjunto de regras e convenções, dispositivos para categorizar e classificar as empresas em 

relação a seu comportamento socialmente responsável, onde são exigidos e valorizados 

aspectos que, em última instância, os próprios capitalistas elegeram.  

 

Assim, quem cria as provas são aqueles que as podem cumprir, multiplicando suas forças, 

advindas do próprio capitalismo, transformando-as em grandezas. Nessa lógica, os grandes 

são os primeiros a compreender a transformação que se está operando, e estão sempre prontos 

a criticar as regras e o moralismo, pois estão em busca de novas oportunidades. Como 
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resposta à crítica, então, dentro do movimento pela responsabilidade social, as empresas 

passam a investir em ações sociais e a divulgar seus padrões éticos, justificando e criando 

provas à sociedade, e aos consumidores, de que estão indo ao encontro das aspirações sociais.  

 

No caso brasileiro, inicialmente, algumas poucas empresas multinacionais, que já têm o 

conceito desenvolvido em seus países de origem, o trazem como uma grande novidade para o 

Brasil e, com a ajuda de seus executivos, de consultores, de acadêmicos, e da mídia, divulgam 

estas práticas, realçando seu caráter inovador e a vanguarda da empresa. O discurso seduz 

cada vez mais, e toda a sociedade passa a apoiá-lo e incentivá-lo, considerando o movimento 

inquestionavelmente relacionado ao bem comum e como uma obrigação das empresas. Não se 

questiona, por exemplo, a dimensão pública/política da RSE, tal como nos referimos 

anteriormente.  

 

Mimeticamente, concorrentes passam a copiar a prática; estudiosos passam a divulgá-la no 

que tem de diferencial. Inicia-se um processo de estudos sobre o assunto e de tentativas de 

definição e adaptação à realidade brasileira. A crítica, então, passa a ser apropriada como um 

diferencial para a empresa que adota o discurso e, principalmente, divulga este tipo de 

comportamento. Institucionaliza-se o movimento, como uma prática aceita e legitimada. 

 

Até o momento em que passa a ser não mais um diferencial, mas que a única preocupação da 

empresa é o cumprimento das provas instituídas pelos “grandes” – que, geralmente, são as 

grandes empresas. Mas, como uma pequena ou média empresa, por exemplo, pode cumprir 

tais provas, se sabemos que para a maioria delas, no Brasil, têm dificuldades para sobreviver 

cumprindo exclusivamente suas obrigações legais? Elas poderão, assim, ficar para trás, uma 

vez que as regras não foram por elas criadas e que suas (não) condições de cumpri-las a 

deixam em desvantagem, dão-lhe o caráter de imobilidade, próprio dos pequenos. 

 

O que queremos ressaltar é que o (melhor ou pior) cumprimento das provas vai indicar se a 

empresa está enquadrada no novo modelo desenhado pelos grandes, mas não que ela 

realmente tenha operado uma modificação no sistema de acumulação em resposta à crítica. 

Aliás, o que menos parece ser demonstrado é uma mudança qualitativa na ação 

organizacional, mas sim uma mudança visando principalmente atingir o mercado consumidor. 

Ou seja, a lógica é exatamente aquela anterior à crítica. 

 



 

 

280 

 

Desta forma, a conjunção do capitalismo com sua crítica configura o espírito de uma época, 

dando espaço para um movimento que aparenta um reposicionamento empresarial frente à 

sociedade, mas que também encobre o processo de acumulação. Por isso foi fundamental 

investigar os aspectos que estão sendo evidenciados na discussão da RSE, e que tipos de 

atores estão legitimando a construção do conceito no campo organizacional selecionado. 

 

O fenômeno da RSE pode, então, ser considerado uma prática que contribui para o 

deslocamento do capitalismo. Nosso objeto de estudo, a institucionalização da RSE em um 

específico campo organizacional, então, faz parte deste deslocamento. 

 

8.2 Sobre o modelo de análise 

 

Diante do objetivo da pesquisa, o importante não foi identificar todas as ações denominadas 

socialmente responsáveis e nem avaliar a qualidade e profundidade das ações em si, mas 

compreender a forma como são construídas e disseminadas dentro do movimento pela RSE. 

Mais importante, então, do que uma avaliação do quê efetivamente está sendo realizado sob o 

espectro da RSE no campo estudado, foi compreender a eleição, construção e disseminação 

do fenômeno.  

 

A contribuição da Teoria Institucional para o entendimento da dinâmica de institucionalização 

dá-se por vários ângulos. De acordo com ela, as organizações competem não somente por 

recursos e clientes, mas por força política e legitimidade institucional, levando-as à um 

processo de isomorfismo, que visa, principalmente, atender pressões e expectativas sociais e 

livrar-se das incertezas ambientais. O isomorfismo é uma das respostas para a propagação do 

conceito e disseminação do fenômeno da RSE. Pelo pilar regulador, exigências legais forçam 

os atores a assumirem determinadas ações e condutas. Pelo pilar normativo, valores e normas 

sociais fazem com que a assunção da prática torne-se uma obrigação social, indispensável à 

credibilidade organizacional, passando a haver uma pressão social para que a organização 

posicione-se em relação à prática social. Sob o ponto de vista do pilar cognitivo da teoria, as 

interpretações subjetivas das ações, ou seja, os símbolos e significados, são elementos 

importantes na construção social da realidade.  
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Atentamos para o fato de que as organizações podem muitas vezes se lançar nesse discurso 

sem questionar o que realmente significa, sem rever valores ou crenças, com o objetivo 

exclusivo de se legitimar perante a sociedade – o que, apesar de não ter sido o objetivo do 

trabalho, ficou comprovado na análise dos interesses envolvidos nas ações práticas.  

 

Indo ao encontro das idéias de Bourdieu, Boltanski e Chiapello (1999) entendem que a crítica 

compartilha com o capitalismo ao menos aquilo que deseja criticar, valorizando então, esse 

objeto de disputa118. Boltanski e Chiapello (1999) enfatizam que, ao mesmo tempo em que o 

espírito do capitalismo legitima, ele também limita o processo de acumulação. As limitações 

se dão por meio do processo de interiorização das justificações por parte dos atores e 

acionando dispositivos limitadores, as provas.  

 

Assim, Ação, justificação e arranjos estruturais são elementos identificados na dinâmica de 

institucionalização, ao nível do campo organizacional. Ao longo do processo de 

institucionalização vão sendo estabelecidos dispositivos para categorizar e, assim, controlar a 

nova prática. São, então, criadas e institucionalizadas provas à sociedade de que algo mudou 

na ação empresarial, o que é feito com a participação da crítica. Tais provas são capazes de 

legitimar a escolha perante a sociedade, tornando a prática útil às relações de poder. Ponto 

importante é que nem sempre os atores envolvidos têm esta consciência, uma vez que estas 

idéias estão incorporadas em seu cotidiano, em seu campo organizacional e social – são 

inerentes ao jogo.  

 

E nesse jogo, ficam evidentes os interesses envolvidos. O interesse é elemento importante 

para a compreensão da dinâmica de institucionalização, perpassando os demais elementos, ao 

longo do processo. Devemos ressaltar que passamos a assim compreendê-los somente ao 

longo da pesquisa de campo, onde constatamos sua relevância para a análise. Agregamos, 

então, o conceito de interesse ao modelo de análise.  

 

                                                 
118 Para Bourdieu (1996), os próprios dominados utilizam-se da razão para defender-se contra a dominação, o 
que se observa no movimento de profissionalização do Terceiro Setor, por exemplo. Mas, se por um lado há um 
movimento das organizações do Terceiro Setor em copiar práticas de mercado, adotar seus valores, por outro, 
outros campos organizacionais passam a se apropriar do discurso do Terceiro Setor também. 
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8.3 Sobre a institucionalização da RSE no Campo das  

Organizações Bancárias 

 

A pesquisa evidenciou que muitas dimensões da RSE são deixadas de lado nas análises 

existentes, sendo o movimento inquestionavelmente aceito como positivo para o bem comum, 

pela maioria das pessoas e também pelos estudiosos do assunto. Hoje, uma empresa que não 

se insere no movimento pela RSE passa a ser criticada e punida por seus consumidores, dada 

a penetração e a aceitação do fenômeno junto à sociedade.  

 

Analisamos a produção acadêmica sobre o tema, verificando que, apesar das diferentes 

perspectivas e abordagens existentes, elas guardam a função de normatividade do capitalismo, 

informando aos reprodutores do discurso qual o melhor caminho a ser seguido – num 

processo de reconstrução do espírito do capitalismo, necessário à mobilização das pessoas no 

sistema. Nesse sentido, é possível afirmar que, no Campo das Organizações Bancárias, o 

discurso sobre a responsabilidade social é contratual, justificando a ação em termos da relação 

com a sociedade, ao passo que a prática é instrumental, no sentido de que deve também servir 

aos interesses da organização. 

 

Vimos que o nascimento do fenômeno da RSE no mundo e no Brasil emerge, dentre outros 

motivos, como uma resposta à crítica feita à conduta empresarial, tendo em vista a 

deterioração da situação social. Inúmeros atores, expressão da crítica, informam ao 

capitalismo que é preciso modificar a forma de apropriação, levando à construção do 

fenômeno da RSE. Nesse sentido, identificamos fatores e eventos críticos para a 

institucionalização do fenômeno, de forma geral, como a Conferência Rio-92, e no caso do 

Brasil, de forma específica, como a Campanha contra a Fome e a assunção do Governo Lula, 

dentre outros.  

 

Identificamos dois líderes na institucionalização da RSE no Brasil – aqueles atores que 

conduzem o processo e têm ou passam a ter interesse material na estrutura: o Ibase e o 

Instituto Ethos. O Ibase, uma ONG que atua em questões de mobilização nacional, pode ser 

considerado, inicialmente, a expressão da crítica, no sentido conferido por Boltanski e 

Chiapello (1999), funcionando como fonte para a pressão social. A partir do momento em que 

está estabelecido o jogo, a crítica passa a atuar conjuntamente com o capitalismo, 
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estabelecendo as provas no movimento pela RSE. O Ibase passa, principalmente a partir da 

Campanha pelo Balanço Social, em 1997, a disseminar a RSE, tornando-se um líder no 

movimento.  

 

No ano seguinte à divulgação da Campanha pelo Balanço Social lançada pelo Ibase, 

considerada um evento crítico para o fenômeno, é fundado o Instituto Ethos, uma associação 

representativa do próprio capitalismo, que nasce com o objetivo específico de disseminar a 

RSE. Baseado em um discurso de justificação em termos do bem comum, principalmente da 

necessidade de atuação de diferentes atores sociais, via parcerias, para a resolução de 

problemas sociais, o Instituto Ethos tem, então, a função, não expressa, de dar uma resposta à 

crítica feita à conduta empresarial, informando à sociedade que o capitalismo está disposto a 

ter uma nova forma de atuação.  

 

O capitalismo passa, em conjunção com a crítica – representada pelo Terceiro Setor, 

principalmente –, e também em consonância com o Estado, a recategorizar o modelo, 

direcionando e alavancando o movimento pela RSE no Brasil, com a utilização de inúmeros 

mecanismos. Como líder no movimento pela RSE, portanto, ator direcionador e alavancador 

da institucionalização da prática, o Instituto Ethos contempla em sua estratégia de ação 

diferentes fontes de interação com a sociedade, reproduzindo o discurso da RSE junto à 

opinião pública, até que se torne um valor social.  

 

Ao nível mundial, vão sendo criadas e institucionalizadas provas no movimento pela RSE. Na 

análise, foram identificadas algumas provas, como o Pacto Global, GRI, ODM, Princípios do 

Equador, entre outras. São dispositivos mundialmente acordados como o melhor caminho a 

ser seguido pelas empresas que desejam ser socialmente responsáveis. Em tais provas, há um 

discurso de justificação em termos do bem comum, evidenciando à sociedade de que são 

respostas/soluções para o fim das desigualdades e dos problemas sócio-ambientais. Foram, 

assim, institucionalizadas, tornando-se aceitas e tidas como a melhor solução. É a conjunção 

destas provas, por nós entendidas como instituições intermediárias, que vai compor o quadro 

da RSE no campo analisado. 

 

O Instituto Ethos, por meio de diferentes articulações sociais, participa da construção de 

provas e também da implementação de provas institucionalizadas internacionalmente, como o 

Pacto Global, por exemplo. O Instituto Ethos, então, por um lado participa da disseminação 
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da RSE junto à sociedade, transformando-a em um valor social. Por outro, disponibiliza e 

divulga instrumentos para o controle da RSE pela sociedade, por meio de instrumentos 

gerenciais e de provas. Já ao final dos anos 90, a RSE passa a ser questão de debate público, 

passando, cada vez mais, a se tornar um valor para a sociedade brasileira. 

 

Especificamente em relação à inserção do Campo das Organizações Bancárias no movimento 

pela RSE, analisamos fatores e eventos críticos para o Campo na última década, que 

favorecem a disseminação do fenômeno, além de fatores pertinentes ao Campo, como o fato 

de, historicamente, apresentar altos lucros e de ser secularmente tido como um vilão na 

sociedade.  

 

Dentre os fatos recentes relevantes para a compreensão da inserção do Campo no movimento, 

a nova realidade de estabilidade monetária no Brasil, em alguma medida, leva a 

transformações na operação e estrutura das organizações bancárias e de todo o Campo. O 

Plano Real e o processo de fusões e aquisições ocorrido no Campo, que concentra mais o 

sistema, expôs ainda mais as organizações à opinião pública, tendo em vista as demissões e 

turbulências geradas. Por outro lado, com esse processo houve a injeção de capital estrangeiro 

no Campo, modificando o perfil das organizações e, assim, tornando-as mais susceptíveis aos 

movimentos internacionais. Estas transformações fizeram com que as organizações tivessem 

que repensar seu modelo de ação para se adaptar à nova realidade. Nesse momento, muitas 

investiram no movimento pela RSE, que já era destaque em outros campos organizacionais e 

em outros países. Não estamos falando de relação causal, mas de condicionantes do processo. 

 

Ratificamos o modelo de análise ao comprovar que a justificação para inserção das 

organizações bancárias no movimento pela RSE ancora-se no discurso em termos do bem 

comum, apregoando, via de regra, o papel social que os bancos devem desempenhar, dentro 

do discurso de co-responsabilidade entre mercado, Estado e sociedade.  

 

Uma reflexão oriunda da análise dos discursos de justificação deve ser mencionada, ainda que 

não fosse inicialmente objetivo do estudo. Vimos que o Campo das Organizações Bancárias, 

uma vez que lida com dinheiro, é considerado campo “interesseiro” por natureza, associado 

ao predicativo de especulador. Como, então, poderia agora ter um discurso de ação 

desinteressada, no sentido da RSE?  
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A justificação em termos do bem comum legitima as ações, que atendem a interesses – no 

sentido de Bourdieu, que não foram estrategicamente pensados, mas são inerentes ao Campo. 

Nesse sentido, a conformidade ao universal pode ser também uma “estratégia interessada”, ou 

seja, a aderência ao novo modelo dá-se como uma estratégia de sobrevivência119.  

 

Este movimento adapta-se às formas do lucro empresarial e, deste prisma, ecoa o discurso 

neoliberal. Assim, segundo Paoli (2002) o empresariado se agrega ao elogio da sociedade 

civil e do Terceiro Setor, aparecendo como um ator que, junto com outras organizações 

sociais não-governamentais, afirma sua disponibilidade civil em contribuir, no âmbito privado 

e mercantil, para a redefinição do modo de operar as políticas que se dirigem à integração 

social e profissional de parcelas da população120 (PAOLI, 2002). 

 

A relação desenvolvida com o Terceiro Setor, então, pode ser uma explicação para a 

adequação empresarial a esse discurso. Por meio das parcerias, intensifica-se a incorporação 

do movimento nas empresas. Nesse sentido, os valores inerentes ao conceito da RSE, como a 

cidadania, a solidariedade etc., passam a fazer parte do Campo, tornando-se um valor para as 

organizações e para seus executivos, que se tornam portadores e reprodutores desse discurso. 

E eles trazem agora em sua consciência social um sentimento de que “é mais forte do que eu” 

(BOURDIEU, 1996), penetrando no campo econômico.  

 

Os reprodutores, então, são os dirigentes das organizações, banqueiros ou não, e também os 

funcionários. Na pesquisa de campo, em todos os níveis, de presidentes a analistas, foi 

possível verificar a reprodução do discurso que justifica a RSE como um dever/obrigação da 

empresa, conducente ao bem comum.  

 

                                                 
119 Outra suposição para a questão, que deixamos para novas pesquisas/pesquisadores, ainda na linha de 
Bourdieu, pode ser buscada na noção de desinteresse, oriundo de um novo discurso que faz com que se misturem 
os valores de universos diferentes. Assim, os atores passam a realizar de maneira desinteressada ações que 
estejam de acordo com seus interesses, indo ao encontro do discurso da nova ordem mundial, onde existiria uma 
responsabilidade compartilhada entre empresas, Estado e sociedade. Há, então, uma permeabilidade entre os 
diferentes universos, “confundindo-se”, inclusive, a noção de bem público, bem comum e bem privado (PAOLI, 
2002). 
120 Na visão de Paoli (2002), esse movimento até poderia ser um “capitalismo civilizado”, não fosse o fato de 
que a ação social empresarial também parece fazer parte não só das operações de lucro, mas também da 
afirmação de poder social sobre as comunidades em que atua, sobre as relações de trabalho que contrata e sobre 
as causa que abraça. Esse movimento, então, desloca, pouco a pouco, parcelas e territórios sociais para o campo 
de seus interesses, um movimento silenciado pela intenção e pelo ato original de fundação de uma nova 
consciência empresarial cidadã, solidária e responsável, intenção que ampara sua reivindicação de 
reconhecimento como parcela da sociedade civil (PAOLI, 2002). 
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Identificamos e analisamos a atuação de dois atores-chave no movimento pela RSE no Campo 

das Organizações Bancárias. Por um lado, a Febraban, associação representativa dos bancos, e 

por outro, o ABN Amro Real, banco de origem estrangeira. Estes atores são uma referência 

para o Campo em relação à RSE e, ao lado dos líderes, conduzem o movimento para aquele 

conjunto de organizações. Verificamos que existem, ainda, figuras-chave para o movimento 

no Campo, que o alavancam e o caracterizam de acordo com suas convicções121.  

 

Investigamos a construção e justificação das ações no âmbito do movimento pela RSE, 

identificando dois grupos principais no campo estudado – Organizacional e Produtos. 

Identificamos e categorizamos ações práticas que são denominadas socialmente responsáveis 

pelos atores no Campo, formando quadro destas ações de acordo com o modelo de análise – 

identificando o discurso de justificação que consubstancia a ação, o público-beneficiário, a 

prova associada dentro do movimento e os interesses envolvidos. Verificamos que, na 

construção e categorização das ações socialmente responsáveis, sempre existem justificações 

em termos do bem comum, por um lado, e por outro, o atendimento de interesses inerentes ao 

Campo, em maior ou menor grau. Estes interesses, na linha de Bourdieu (1996), não se 

restringem a interesses materiais, imediatos. 

 

Muitas vezes, o interesse acoplado à ação não se refere a um retorno monetário, mas a disputa 

é além dele, o capital/lucro simbólico (BOURDIEU, 2000). Como ilustração, no caso dos 

fundos de investimento socialmente responsáveis, declaradamente o produto é feito para 

atender uma demanda verificada de investidores institucionais, clientes disputados no Campo, 

ao passo que é justificado como uma forma de disseminação de práticas socialmente 

responsáveis no meio empresarial como um todo. 

 

Verificamos, porém, que o Grupo Produtos está ainda em fase de elaboração pelas 

organizações, sendo mais comum nos bancos ações enquadradas no Grupo Organizacional. O 

movimento pela RSE nos bancos, então, não operou, talvez ainda, uma modificação 

substancial na forma de trabalho, pois o grupo de ações que lida com o negócio bancário não 

                                                 
121 Outra sugestão de pesquisa dá-se em relação ao papel do dirigente organizacional. A pesquisa evidenciou que, 
em cada organização, além de aspectos isomórficos, a existência de um dirigente que “compre” a questão é 
fundamental para sua definição e implementação. Assim, os dirigentes seriam uma categoria que operacionaliza 
o mimetismo no Campo. 
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é encontrado, de forma sistemática, em parte das organizações pesquisadas. Entretanto, a 

divulgação é ampla, evidenciando à sociedade que o Campo está inserido no movimento.  

 

O Campo das Organizações Bancárias tem construído um modelo específico de RSE. Dada 

sua habilidade em conciliar fatores derivados do ambiente técnico e do institucional, aliando 

eficiência à credibilidade desejada, ambos importantes para o Campo, as organizações 

bancárias demonstram a singularidade de conseguir criar ações e produtos que atendam aos 

interesses tanto do ambiente institucional como do técnico, dinamizando o movimento pela 

RSE. As organizações bancárias conseguem perceber o espírito do movimento e identificar os 

caminhos a seguir, criando produtos que atendem a seus interesses e aos diferentes públicos, 

construindo seu modelo de Responsabilidade Social.  

 

Em relação aos termos utilizados ao longo do processo de institucionalização, verificamos que 

a nomenclatura da prática social vai sendo alterada ao longo dos anos, o que pode ser 

verificado principalmente via análise efetuada dos Balanços Sociais dos Bancos/Febraban. Os 

termos utilizados buscam espelhar a modernidade das organizações e a adequação aos padrões 

e provas mundiais. Assim, o que se institucionaliza não são os termos, mas as ações e as 

estruturas. Os discursos mudam, sendo elemento flexível na dinâmica de institucionalização, 

adequando as agendas empresariais às demandas sociais. Por exemplo, muitos bancos já 

falam de sustentabilidade nos negócios, buscando indicar um alargamento do conceito de 

RSE.  

 

Analisamos a disseminação e a sedimentação de arranjos estruturais relacionados à 

institucionalização da RSE, que exteriorizam e solidificam a prática social. Verificamos que 

no momento em que se materializa nas estruturas organizacionais, a institucionalização da 

RSE ganha força, pois são criados novos interesses ao seu redor. Sua permanência e status, 

entretanto, passam a ser um novo jogo, um novo desafio para os envolvidos/interessados. 

Sendo assim, a busca por premiações e espaço na mídia é uma forma de legitimar, por um 

lado, a estrutura criada perante a empresa e, por outro, a empresa perante a sociedade. 

 

Identificamos que as provas institucionalizadas no movimento, ao nível mundial, e outras, ao 

nível local – como a adesão ao Instituto Ethos, ao modelo Ibase, adesão a programas 

governamentais e outros institutos e programas, por exemplo – estão sendo cumpridas, cada 

vez mais, pelo Campo das Organizações Bancárias.  
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Uma das conclusões da pesquisa, portanto, é que a RSE está em vias de institucionalização no 

Campo organizacional estudado122. Não podemos afirmar que a prática está totalmente 

institucionalizada, uma vez que a pesquisa evidenciou que, entre as organizações bancárias, 

foco da análise dentro do Campo, há dois grupos destacados, em diferentes estágios do 

processo. Entendemos, contudo, que já é um caminho sem volta para o Campo, se 

considerarmos a força das organizações que já incorporaram a prática social. 

 

De um lado, os grandes bancos, que atendem fortemente ao varejo, estão na fase de 

sedimentação da prática social. O desafio que se coloca, nesse momento, é a ampliação e/ou 

conservação das estruturas criadas. Alguns destes bancos têm, nesse sentido, aumentado o 

tamanho e a importância das áreas de RSE, ao incorporar outras funções, como a de 

treinamento e/ou desenvolvimento de pessoal, por exemplo. Outros buscam conseguir 

maiores orçamentos e pessoal.  

 

Por outro lado, os bancos de atacado, primordialmente os bancos de investimento, ainda estão 

na fase anterior, adotando eventualmente algumas ações de forma mimética aos grandes 

bancos do primeiro grupo. Há consenso nesse segundo grupo de que a adoção de práticas 

socialmente responsáveis é uma exigência social que deve que ser cumprida, começando a dar 

sinais de inserção no movimento pela RSE, porém, ainda muito aquém do que se evidencia 

nos grandes conglomerados. 

 

Esta divisão corrobora a suposição inicial de que a inserção no movimento pela RSE dá-se 

como busca de legitimidade: os bancos que entraram inicialmente e se estabeleceram no 

movimento são aqueles que atendem a grandes públicos e que têm maior contato com a 

opinião pública. Assim, uma conclusão da pesquisa é que a busca de legitimidade das 

organizações, e do Campo, num momento em que seu lucro e forma de atuação precisam ser 

justificados, é um dos grandes catalisadores do processo. Desta forma, o Campo das 

Organizações Bancárias tem se inserido de forma veemente no movimento pela RSE, como 
                                                 
122 Embora tenhamos analisado somente a dinâmica especificamente das organizações bancárias, deixando de 
fora da análise outros atores do Campo, como os órgãos normativos e os sindicatos, por exemplo, entendemos 
que estes não seriam definidores do processo de institucionalização, embora tenhamos elementos para supor que  
estes já estejam também inseridos no movimento. Por um lado, a Figura 9 evidencia como os sindicatos já lidam 
com a questão, sinalizando sua incorporação. Por outro, como já ressaltado, em estudo anterior analisamos a 
RSE do órgão regulativo do Campo, que é o Banco Central (VENTURA, 1999) - além do fato de estarmos, 
informalmente, acompanhando sua evolução nesses termos, por sermos servidora da Casa e por, como dito, ser o 
órgão que regula o Campo. 



 

 

289 

 

forma de obter legitimidade junto à sociedade e também como parte de um movimento mais 

amplo, de deslocamento do capitalismo.  

 

A pesquisa mostrou também que, ao contrário do que se supunha no início da pesquisa, foram 

as filiais brasileiras de alguns dos bancos estrangeiros analisados que “exportaram” conceitos, 

ações e estruturas de RSE para sua matriz, como foi o caso do ABN e do Santander. Contudo, 

nos bancos com origem de capital estrangeiro há, sim, uma adequação aos valores e culturas 

de seus países de origem, em termos de RSE, como evidenciado em filiais brasileiras de 

bancos norte-americanos. Mas a origem do controle acionário da organização bancária não se 

mostrou fator relevante na análise no Campo como um todo. 

 

Verificamos também que o movimento pela RSE no Campo das Organizações Bancárias no 

Brasil é um fenômeno da última década, sedimentado sobretudo a partir de 2001, quando a 

discussão ganha novos adeptos e quando as estruturas específicas para tratar do tema 

começam a ser criadas.  

 

Na Figura 15 buscamos sintetizar a análise efetuada, representando os elementos e atores 

identificados na pesquisa. Tem a finalidade de evidenciar que a institucionalização da RSE, ao 

nível do Campo das Organizações Bancárias, como parte do processo de deslocamento do 

capitalismo produz, em alguma medida, uma recategorização do modelo, transformando o 

espírito do capitalismo com a nova instituição (RSE), num processo de construção social da 

realidade. 
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Figura 15. Dinâmica da institucionalização da responsabilidade social no Campo das 

Organizações Bancárias 
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Efetuamos, então, uma análise pragmática da institucionalização da RSE, na linha do que fez 

Boltanski e Chiapello (1999) em seu estudo sobre a realidade francesa. Entendemos a 

institucionalização como um processo de construção social da realidade, que evidencia e 

reforça a relação de dominação.  

 

No âmbito da RSE, o discurso empresarial tem se equiparado ao discurso da crítica, indicando 

que o capitalismo já se apropriou dele, visando um deslocamento com vistas a se perpetuar. É 

preciso, portanto, estar atento para os rumos desse movimento na sociedade, que conduz o 

empresariado a um papel mais amplo do que lhe cabe, reforçando seu poder social. Num país 

como o Brasil, onde a noção de cidadania ainda não está sedimentada (PAOLI, 2002), ao 

mostrar a dinâmica de institucionalização da RSE, o estudo buscou contribuir para uma 

possível reflexão sobre ela, valorizada invariavelmente como uma espécie de solução para as 

questões sociais.  

 

A Responsabilidade Social está se tornando, ela própria, uma prova e um bom negócio para o 

capitalismo, ao favorecer o apaziguamento dos conflitos e, ao mesmo tempo, estabelecendo 

dispositivos para aprimorá-lo. 

 

Escolhemos, para finalizar o trabalho, trecho da entrevista realizada no Ibase, que, ao nosso 

ver, sintetiza a idéia da RSE como um deslocamento do capitalismo, enfatizando seus 

mecanismos de institucionalização: 

 
[...] o discurso está avançando mais do que a prática [...] na hora da 
definição, da conceituação, é perfeito, sustentabilidade, equilíbrio entre o 
econômico, social e ambiental, responsabilidade social como gestão, 
transparência, participação, preocupação com as pessoas [...] cases, ah, 
estamos doando para o hospital tal, ajudando as criancinhas, não se fala em 
gestão, não se fala em sustentabilidade [...] se fala em filantropia, caridade, 
em última instância, ação social privada. Aquela pesquisa do Ipea prova isto, 
todo mundo faz ação social privada, mas daí à chamada responsabilidade 
social empresarial...[...] o tema vira um tema de moda, ninguém quer ficar 
atrás, e aí corre para a imagem, corre para os documentos, muitas vezes 
antes de transformar suas práticas, efetivamente, internas [...] Em última 
instância, quando a gente fala em responsabilidade social empresarial é sobre 
a própria forma de agir, de operar. Pode ter até coisas relacionadas a 
investimento social privado, mas não é isso que é responsabilidade social. 
Mas, está muito no discurso, a prática efetiva das empresas ainda está 
anos-luz disto, talvez porque nos últimos anos a gente esteja tendo um 
crescimento globalmente deste fator neoliberal, que leva o capitalismo às 
suas últimas conseqüências (E37) (grifos nossos).  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Roteiro básico das entrevistas realiza das 

Roteiro de entrevista 
 
Dados pessoais do entrevistado. 

� Nome  
� Cargo     desde: 
� Tempo de banco 
� Tempo de mercado 

 
Sobre RESPONSABILIDADE SOCIAL: 
 

� O que você entende por responsabilidade social? 
� Qual a responsabilidade social de um banco? 
� Por que os bancos estão se inserindo no movimento pela responsabilidade social? 
� O que acha disso? O que é preciso fazer para alavancar o processo? O que precisa ser 

modificado? 
 
Sobre a Organização: 
 

� O que é RS para o banco? Desde quando existe na organização esta preocupação com 
o tema? 

� Como e por quem foi iniciado este movimento? Etapas. 
� É uma preocupação de todo o campo. 
 
� Fatores motivadores para a inserção do banco no movimento pela RSE.  

- influência da matriz ou dos valores/ atuação dos fundadores/dirigentes do 
banco.  

- Diferencial competitivo; 
- Imagem corporativa; 
- Organismos internacionais: Banco Mundial, IFC, linhas de crédito; 
- Inserção em índices de sustentabidade. 
 

� Estruturação do departamento Responsabilidade Social 
- Identificar arranjos estruturais criados relacionados à RSE, como formalização 

de políticas e procedimentos, departamentos etc. 
- Perenidade dos arranjos. 
- Forma e grau de difusão da estrutura. 
- Valor/status atribuído a ela. 
- Necessidade de se demonstrar resultados positivos destas estruturas. Como é 

avaliado? 
- Conflitos originados na defesa e no possível combate aos novos arranjos. 
- Origem dos arranjos. 
 

� Linhas de ação – definição. 
 

� Balanço social 
- Contexto de surgimento. 
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� Quem cuida da elaboração do Balanço Social? O primeiro foi em? Por 
quê passou a publicar?  

- Segue um modelo? Ou foi construído? 
- É auditado? Desde quando? 
- Adequação do balanço ao solicitado pela Febraban?  
- Importância de compor o Comitê de RS da Febraban (quando for o caso). 
 

Outros assuntos, quando pertinente: 
 

� Código de ética. 
� Fundação / instituto. 

o Link com os objetivos do banco 
o Voluntariado 
o Prioridades 
o Imagem/ imprensa 

 
� Relacionamento com colaboradores. 

 
� Relacionamento com clientes. 

 
� Relacionamento com fornecedores. 

 
� Lavagem de dinheiro. 

 
� Democratização do crédito – microcrédito.  
� Correspondentes bancários. 

 
� Meio ambiente – desde quando vem esta preocupação? Força legal (co-

responsabilização das Ifs). 
o Financiamantos sócioambientais. 
o Adesão aos Princípios do Equador. 

 
� Fundos éticos – o que pode gerar de positivo? Resultados para o banco?  
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APÊNDICE B – Correspondência encaminhada via e-mail para o 

Banco X, solicitando as entrevistas e encaminhado a s questões 

previamente, a seu pedido. 

 
Prezada Maria, 
  
Dando prosseguimento à pesquisa de doutorado (FGV/EBAPE) denominada 
"Institucionalização da Responsabilidade Social no Setor Bancário", amparada 
pelo Programa de pós-graduação do Banco Central do Brasil, e após análise do 
material enviado sobre as ações do Banco X, seria pertinente entrevistar (as entrevistas serão 
semi-estruturadas, pautadas por questões abrangentes, como abaixo): 
  
1)  o Presidente do Banco, ou membro do Conselho de Administração, ou outro alto executivo 
que tenha a visão das estratégias do Banco, a fim de compreender como o Banco X entende a 
Responsabilidade Social em seu nível mais amplo e como lida com a questão: 
    - como e porquê o Banco passou a se preocupar com a questão 
    - o que o Banco entende que seja sua responsabilidade social 
    - em que contexto foi criado um grupo de trabalho/setor/ou similar para tratar da questão 
    - qual a visão em relação ao tema 

- quais as dificuldades de gestão do tema 
- importância para a imagem do banco 

  
2) Dirigente do Instituto Banco X: 
    - Em que contexto foi criado o Instituto?  
    - A diretoria do Banco é que define a estratégia de ação do Instituto? 
    - Por que o Banco X optou por ter um braço social como Instituto? 

- Qual a prioridade para a decisão de financiamento de um projeto (abrangência, 
visibilidade etc.)? 
- Que tipos de projeto são mais incentivados pelo Banco? 
- Que tipos de parceiros são buscados? 

  
3) Dirigente ligado aos financiamentos com critérios sócio-ambientais: 
    - o que já é feito nessa área? Porquê? 
    - o que foi levado em consideração na decisão de adesão aos Princípios do Equador? 
    - qual a importância para o Banco X dessa adesão? 
    - como os critérios sócios ambientais para concessão de crédito estão 
sendo operacionalizados? 

-         que resultado se espera dessa política? 
-         Estrutura criada para atender aos “Princípios do Equador”? 

  
4) se for o caso, dirigente ligado a área em que o Banco X tenha focado sua linha de 
responsabilidade social, para conhecer o que motivou tal decisão. 
 
 
Atenciosamente, 
Elvira Cruvinel Ferreira Ventura 
21 xxxx-xxxx. 
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APÊNDICE C –  História das organizações bancárias –  formação e 

estruturação do Campo 

 

De acordo com Estrela Alfa Editora (1972, p.26), a origem do nome “banco” dado aos 

estabelecimentos financeiros da Idade Média, segundo alguns, adveio do fato dos cambistas 

amontoarem o seu dinheiro sobre bancos, nos lugares públicos, quando efetuavam suas 

transações; segundo outros, esse nome deriva do germânico “bank”, que usaram os alemães 

residentes no Norte da Itália, com o significado de “monte de dinheiro”, quando atenderam a 

uma subscrição de empréstimo a favor da Liga Hanseática. Os italianos teriam adotado a 

palavra Banca, por homofonia, para designar Banco. 

 

Para compreender a história das organizações bancárias no Brasil, necessário se faz 

contextualizá-los no mundo e em Portugal para entender seu surgimento no Brasil. 

 

Atividades bancárias no mundo 
 
Segundo Aguiar (1960), já gregos e romanos foram bons banqueiros. Mas somente na 

segunda fase da Idade Média, com o renascimento mercantil, ressurgem os bancos. Assim, as 

atividades bancárias eram conhecidas e praticadas na Europa desde longa data. Portanto, trata-

se de uma atividade secular ligada ao desenvolvimento econômico dos povos. 

 

Nesse sentido, a Ordem dos Templários foi o grande banco internacional da época das 

Cruzadas. Criada em 1128, para proteger os peregrinos que acorriam de todos quadrantes da 

Cristandade, em breve passaram a manipular altas somas monetárias. Porém, foi extinta pelo 

Papa, em 1313. Paralelamente, já apareciam os bancos locais, como o “Monte Vecchio”, em 

1156, o “Monte-Novo”, em 1380, e o “Monte-Novíssimo”, em 1410, todos em Veneza, que 

disputava a primazia do comércio bancário com Gênova (“Casa di San Giorgio”, 1408), 

Florença (também criadora dos “Montes”) e Catalunha (“Taula de Barcelona”, 1401). 

Simultaneamente também proliferavam os cambistas das feiras periódicas, que inventaram a 

estrutura creditícia da última fase medieval, como, por exemplo, as lettera di pagamento e a 

contabilidade de partidas dobradas. Estando a economia de mercado em plena expansão, mais 

e mais foi esta estrutura se complexificando, levando inclusive à supressão pela Igreja das 

proibições canônicas da usura, como uma necessidade de adaptação aos novos tempos 

(AGUIAR, 1960).  
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Com isso, segundo Aguiar (1960), ao final da Idade Média a atividade creditícia era 

generalizada, através das grandes casas e dinastias de banqueiros, sobretudo os italianos, de 

onde surgiram inclusive dinastias dominantes, algumas das quais chegaram a dar soberanos à 

Europa.  

 

E, no aclarar do Renascimento, a profissão odiosa do usurário já se alinhava, enobrecida, ao 

lado das artes menores e maiores, como a “Arti di Cambio”. Assim, cresce a utilização do 

crédito e dos juros, diminuindo-se as penalidades canônicas sobre elas (AGUIAR, 1960).  

 

Percebe-se, então, que de uma atividade condenada pela Igreja, a atividade bancária passa à 

posição de nobreza, evidenciando a importância e poder dos banqueiros. Mesmo assim, a 

visão negativa sobre a atividade perdurou, embora aceita como necessária para o 

funcionamento econômico da sociedade. 

 

Segundo Aguiar (1960), deslocado o centro dinâmico da economia mundial para o mar do 

Norte, surgiram bancos na Holanda (Amsterdam – 1609; Rotterdam – 1635), na Alemanha 

(Hamburgo – 1619; Nuremberg – 1631) e na Suécia (Estocolmo – 1650). Passando a 

Inglaterra a controlar o mercado mundial, surgem ali os Goldsmiths, e a prática dos 

Goldsmiths Notes, o primeiro tipo de moeda bancária de circulação efetiva. Londres 

comandava a atividade bancária da Europa; em 1694 é criado o The Governor and Company 

of the Bank of England, embrião do Banco da Inglaterra. Na Escócia, o primeiro banco surge 

em 1695 (Edimburgo), seguido de mais dois, em 1727 e 1746.  

 

São estes últimos dois países, Inglaterra e Escócia, que passam a inovar o mercado creditício e 

monetário, originando a moeda escritural, hoje correntemente utilizada. Na França, o primeiro 

banco somente surgiu em 1776; na Dinamarca e Noruega, em 1736; e o de S.Petersburgo, em 

1768. Assim, ao final do século XVIII, operações bancárias – depósitos e empréstimos – já 

eram usuais. 

 

Ratifica-se, com isso, que a proliferação das atividades bancárias vincula-se à questão do 

desenvolvimento e poder econômico dos povos.  
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Atividades bancárias em Portugal 
 
De acordo com Aguiar (1960), enquanto a Itália, Holanda, Alemanha, Suécia, Inglaterra, e 

principalmente a Escócia, já possuíam organizações bancárias há séculos, Portugal veio a ter 

seu primeiro banco somente em 1821 - o Banco de Lisboa. Isto se deve ao fato de que sua 

economia vivia do escambo direto de produtos – principalmente os de suas colônias – com os 

países estrangeiros, dos quais recebia desde manufaturas até o trigo.Assim, grande parte da 

moeda metálica feita em Portugal no século XVIII ia para a Inglaterra e suas colônias, onde 

circulavam como moeda nacional. Suas transações econômicas eram feitas por meio de filiais 

de casas estrangeiras, sobretudo as inglesas, estabelecidas em Lisboa. Portugal, então, vivia 

dependente do sistema inglês, o que não estimulava a criação de casas bancárias, apesar das 

condições econômicas propícias. Já as operações de crédito eram muito mais de vendas de 

mercadorias a prazo, ao invés de mútuo de dinheiro.  

 

Todavia, ao final do século XVIII, simultaneamente ao florescimento de sua economia, e 

buscando essa independência econômica, sob a orientação do administrador Dom Rodrigo de 

Souza Coutinho – futuro Conde de Linhares, esboçam-se as primeiras tentativas de 

organização de bancos em Lisboa e no Brasil. Na avaliação de Aguiar (1960), Portugal foi a 

primeira potência colonizadora a não somente permitir, mas a estimular a organização de 

estabelecimentos de crédito em suas colônias, o que se deveu, em grande parte, a Dom 

Rodrigo.  

 

As organizações bancárias no Brasil 
 
A história dos bancos no Brasil é também um reflexo do desenvolvimento econômico e 

político do País. Por isso, a análise está segmentada pelos períodos históricos brasileiros. 

 

Brasil Colônia 
 
Segundo Aguiar (1960), a estrutura social do Brasil Colônia favorecia um tipo de economia 

amonetária, já que não exigia movimentação de numerários, uma vez que suas atividades 

orientavam-se para a exportação – pau-brasil, açúcar, fumo, algodão, ouro e diamantes. 

Assim, quase não havia trabalho assalariado, e os escravos recebiam somente produtos para 

sua sobrevivência. Adiciona-se a isso o fato de que a população em geral tinha padrões 

rústicos de vida e que, na maior parte das vezes, os pagamentos eram feitos em espécie –  

prática que perdurou até o século XX, onde os honorários de profissionais liberais, por 



 

 

314 

 

exemplo médicos e advogados, eram pagos em “presentes”, visando não tirar a nobreza destas 

profissões, se pagas em dinheiro (AGUIAR, 1960). Assim, o escambo foi prática comum, 

sobretudo em períodos de escassez monetária. 

 

Alternavam-se períodos de maior fluxo de moedas, mas de modo recorrente, a escassez da 

moeda e do crédito era constante. Em 1694 ordena-se o estabelecimento de uma Casa da 

Moeda na Bahia; e em Taubaté funda-se uma casa de fundição de ouro. Em 1695 o governo 

português autoriza a cunhagem de moeda para circulação na Capitania da Bahia. Mas isso 

pouco adiantou. O abastecimento dos engenhos fazia-se, então, por um sistema de 

“compensações” pelas Casas Aviadoras, debitando-se os gêneros fornecidos nas entre-safras, 

e creditando-se o produto exportável nas safras. Em 1702, transfere-se a Casa da Moeda de 

Pernambuco para o Rio de Janeiro. 

 

Mas, apesar das minas de ouro e diamantes já descobertas, continua a escassez de moeda. 

Assim, para atender ao súbito incremento das transações, permitiu-se que o ouro em pó 

circulasse livremente como meio de pagamento. Todavia, a partir de 1760 começam a 

escassear pedras e metal. Entretanto, até 1772, as emissões de moeda metálica continuam 

consideráveis em Portugal. Mas o problema passa a chamar a atenção, pois coincidentemente 

à queda da produção do ouro, aumentava-se a produção do império, iniciado neste um 

processo de emancipação econômica, o que implicava uma necessidade de expandir os meios 

de pagamento. Assim, a última década do século XVIII é dominada pela preocupação 

constante quanto à moeda e ao crédito, quando ocorrem tentativas de organização de uma 

circulação fiduciária, à base de emissões de papel-moeda e de bancos com capacidade 

emissora.  

 

Com o objetivo de melhorar sua receita, o Governo Português, a partir de 1771, avoca a 

exploração direta dos diamantes no Brasil, instituindo o chamado regime da “Real Extração”, 

ou simplesmente “Extração”, que instituía que deveriam ser destinados anualmente, 

quinhentos mil cruzados para a Colônia. Para suprir a carência de moeda, a administração 

local passou a emitir letras para serem resgatadas quando recebido o suprimento oficial – os 

chamados “bilhetes da Extração”, possivelmente a primeira emissão fiduciária luso-brasileira. 

Tamanha foi sua aceitação, que o governo português passou a imprimi-los em Lisboa, donde 

eram remetidos para a Colônia, encadernados em livros. Passaram até a ser preferidos ao ouro 
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em transações comerciais, dado sua comodidade. Todavia, em 1776, mandou-se suspender as 

emissões. Passaram então a se desvalorizar pela falta de resgate.  

 

Em 1803, com a contínua escassez de moeda, aliada ao interesse de reprimir o contrabando de 

ouro e a evasão fiscal, o governo cria uma nova emissão, os “bilhetes de permuta”, para 

substituir o giro do ouro em pó como moeda. Os bilhetes giraram como moeda corrente e 

eram recebidos em todos os pagamentos à fazenda real, durante alguns anos. 

 

Portugal vinha gozando, desde 1796, de vultosos saldos no seu balanço de pagamentos com o 

exterior; em Lisboa começa a haver abundância de capitais que, à falta de bancos de depósito, 

iam para as mãos de firmas comerciais, ou para os cofres das confrarias religiosas. Os 

empréstimos eram correntes, e em lugar da usual condenação e da limitação dos juros, estes 

eram estimulados. 

 

Dom Rodrigo de Souza Coutinho, no propósito de fazer com que a Colônia se expanda o mais 

possível, estende ao Brasil o seu plano das Caixas de Créditos, já sugerido para Portugal. Tais 

Caixas seriam, na realidade, Bancos emissores locais, com um regulamento detalhado sobre 

garantias, prazo, juros dos empréstimos, organização do funcionalismo e dos empregados, 

volume das emissões etc. Todavia, os capitalistas locais pressionaram D.Fernando José de 

Portugal a não aceitá-las, receando uma mudança na estrutura local de negociações. 

 

D.João VI no Brasil 
 
Em 1808, a moeda legal geralmente usada era o ouro, já que a prata somente se usava para 

transações fracionárias devido à sua circulação reduzida; e não havia nada também que 

pudesse chamar-se papel-moeda, além dos já citados bilhetes de permuta.  Quando da chegada 

de Dom João VI ao Brasil, em 1808, sua primeira ação importante foi a abertura do Brasil ao 

comércio exterior, com uma série de medidas. Já no Rio de Janeiro, convidou Dom Rodrigo 

de Souza Coutinho para seu Gabinete. Este defendia a diversificação e o estabelecimento de 

instituições monetárias, que não existiam no Brasil. Em sua interpretação de Adam Smith, de 

quem era seguidor, atribuía ao sistema bancário e às instituições creditícias um importante 

papel no processo de modernização econômica (PELÁEZ e SUZIGAN, 1972). 
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De acordo com Peláez e Suzigan (1972), diversas medidas foram tomadas em 1808 em 

relação à estrutura monetária, a saber: estabelecimento do Tesouro Real e do conselho 

financeiro; estabelecimento de um banco na cidade do Rio de janeiro para operações de 

intercâmbio do ouro em poder dos habitantes – o Banco do Trôco (AGUIAR, 1960); 

ordenação de que as moedas de ouro, prata e cobre usadas nas cidades costeiras deveriam ser 

aceitas no interior; autorização para emissão de certificados de depósito de ouro em pó no 

Tesouro, os quais seriam aceitos no pagamento de transações com o Governo, constituindo-se 

numa forma rudimentar de papel-moeda. 

 

Ainda em 1808, D. João VI, pelo decreto de 12 de outubro, funda o primeiro banco no Brasil, 

o Banco do Brasil. Ressaltamos que, segundo Aguiar (1960), existem relatos, não 

comprovados, da formação e funcionamento, com relativo êxito, de um banco privado de 

empresários no Rio de Janeiro, nessa época, que gozava de relativa estabilidade, e que este 

teria se transformado, no Banco do Brasil.  

 

Mas, segundo Peláez e Suzigan (1972), de acordo com historiadores do Banco do Brasil, e 

também pelas razões oficiais no ato legislativo, do lado econômico, o estabelecimento do 

banco resultou da necessidade de saldos em dinheiro devido à liberdade de comércio exterior 

e às novas despesas governamentais causadas pela guerra no Sul do País e pelas expedições. 

No ato, salientou-se ainda que o Brasil precisaria de instituições que pudessem mobilizar as 

poupanças e o capital, que aponta para uma idéia rudimentar de intermediação financeira. Os 

fatores não-econômicos relacionam-se à filosofia econômica da Escola de Cairu, a qual seguia 

o Conde de Linhares, que teve a idéia do banco, numa tentativa de alcançar a unidade 

nacional através do estabelecimento de grandes instituições bancárias.  

 

O Banco teve sua estrutura regulada por outro ato legislativo, que autorizou seu 

funcionamento por 20 anos, com capital de 1.200.000 contos de réis, divididos em 1000 

ações; com uma assembléia composta de 40 acionistas majoritários. A diretoria formou-se 

com 10 acionistas majoritários e 4 diretores, a quem cabiam as tarefas administrativas e as 

decisões executivas. Mas apesar de muitos benefícios concedidos ao banco, levou-se mais de 

um ano para a venda do número de ações necessárias para se iniciarem as atividades, o que 

reflete o reduzido nível de atividade econômica. Em Carta Régia, em 1812, o Príncipe-

Regente, apelava aos habitantes do reino – capitalistas, empresários e funcionários públicos - 

para contribuírem para o desenvolvimento do Banco através da compra de ações, prometendo-
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lhes deferência especial. Logo, D. João permitiu a abertura de uma filial na Bahia, cujos 

negócios principais eram o redesconto de letras e as operações de hipoteca. Posteriormente, 

foi aberta uma segunda filial em São Paulo, 1820 (PELÁEZ e SUZIGAN, 1976). 

 

Sobre a criação do primeiro banco do Brasil, Caldeira (1995) revela este lado da fundação do 

Banco:  

[...] Para aumentar o fluxo de dinheiro, era preciso mais. O rei então adotou 
um esquema que parecia infalível: criar um banco no qual os particulares 
entrariam com os depósitos, enquanto o governo ficaria com a direção das 
aplicações. Mas não tinha dinheiro nem para começar, e precisou correr atrás 
de sócios. Para atrair interessados, usou as armas de sempre: prometeu 
comendas e privilégios aos acionistas, em troca de um investimento de um 
conto de réis. Poucos se aventuraram, mesmo entre os comerciantes que 
viam necessidade de um banco numa praça de grande movimento comercial. 
Porém, só quando o rei prometeu dividir o uso do dinheiro captado com os 
acionistas, os candidatos surgiram. Pereira de Almeida (patrão de Irineu 
Evangelista de Souza, futuro Barão de Mauá) comprou um par de ações e 
tornou-se diretor da instituição – ganhando também o direito de emprestar 
dinheiro barato para si mesmo. Pelo “serviço” prestado ao rei, recebeu a 
comenda de Cavaleiro da Ordem de Cristo, que eventualmente o habilitava a 
um título de nobreza (CALDEIRA, 1995, p.82). 

 

Em 1821, já estando o Banco do Brasil em estado de quase falência, apesar dos privilégios 

concedidos, e com a volta de D.João para Portugal, levando consigo a Corte e todos os metais 

existentes no Banco, em troca de bilhetes: “[...] o Brasil ficou sem ouro e moeda ‘forte’; 

apenas com um Banco com duas filiais em total bancarrota, inflação e caos econômico e 

político” (PELÁEZ e SUZIGAN, 1976, p. 45).  

 

Período Imperial (1822-1889) 
 
Segundo Ribeiro e Guimarães (1967), foi no período imperial que efetivamente lançaram-se 

as raízes do sistema financeiro nacional, com o desenvolvimento do setor bancário. Depois 

dos bancos predominantemente emissores, surgiram outros mais voltados para o depósito, o 

crédito e o câmbio, a exemplo do Banco do Brasil, de novo restaurado. Banqueiros nacionais 

começaram a relacionar-se no Exterior, a iniciativa particular passou a libertar-se da tutela 

estatal e surgiram os primeiros bancos estrangeiros.  

 

A partir de 1860, as exportações superaram regularmente as importações, permitindo certa 

estabilidade cambial. Apesar de várias crises comerciais, o País crescia sempre, e na Guerra 

do Paraguai (1864-70) teve estrutura econômica suficiente para suportá-la, recuperando-se em 
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breve dos abalos. E o desenvolvimento econômico criou condições para a abolição da 

escravatura e a imigração do trabalhador livre da Europa. Na base dessas mudanças achava-se 

a cultura do café (RIBEIRO e GUIMARÃES 1967). Assim, segundo Hasenbalg, Brigagão e 

Costa (1970), no período imperial, três problemas afetaram a estrutura econômica do País: a 

Guerra do Paraguai; a seca no Nordeste, que vitimou trezentas mil pessoas e exigiu dinheiro 

público; e a Abolição da Escravatura, em 1888, que modificou a estrutura econômica, 

inclusive pela perda de metade da safra dado o abandono das fazendas pelos escravos libertos.  

 

Após a volta de D. João VI para Portugal, em 1821, D.Pedro I ficou com um país onde o 

Tesouro estava em situação de bancarrota, além da crise do Banco do Brasil. Logo autorizou a 

cunhagem de moeda, iniciada em maio de 1821, para financiar as despesas governamentais. 

Segundo IBMEC (1972), a independência do Brasil, em 1822, foi sustentada pela emissão 

sistemática de notas, uma vez que a arrecadação de tributos não ia além do Rio de janeiro. A 

partir daí o Estado se torna o maior cliente do Banco.  

 

Mas já em 1823, o Ministro da Fazenda, Martin Francisco Ribeiro de Andrada, proibiu as 

emissões. Suspendeu também a arrecadação de impostos pelo Banco do Brasil, que seriam 

também usados para redução da dívida do Tesouro, e não mais somente para o 

desenvolvimento do Banco. Com o fim da guerra no Sul do país, em 1821, a partir de 1824 

melhora a situação do banco; todavia, havia crítica escassez de moeda forte, o que fez o Brasil 

contratar um empréstimo no exterior, de três milhões de libras esterlinas, em 1824 e 1825. 

Todavia, os objetivos econômicos para a obtenção do empréstimo não foram levados em 

consideração na utilização dos recursos, o que fez piorar consideravelmente a situação 

monetária do País, até 1830. O Banco do Brasil teve suas atividades encerradas em 1829, 

tendo suas obrigações sido convertidas a obrigações do Governo (PELÁEZ e SUZIGAN, 

1976). 

 

Segundo Souza Franco (1848 apud PELÁEZ e SUZIGAN, 1976, p.56-7), historiadores 

econômicos atribuem a falência do Banco à sua interligação com o Governo, que se converteu 

em fornecedor de recursos para pagar as despesas governamentais. Ainda, salienta-se que a 

diretoria do Banco foi inepta, tendo sido responsável por muitos dos problemas da crise 

(CAVALCANTI apud PELÁEZ e SUZIGAN, 1976, p.46). Mas outro fator que deve ser 

considerado, asseveram os autores, talvez maior causador da falência, tenham sido as políticas 

monetárias inadequadas, como a cunhagem de grandes quantidades de moeda de cobre e a 
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autorização para emissões ilimitadas de papel-moeda. Outros autores apontam os desmandos 

administrativos e até desonestidade na administração do Banco. Em sua análise sobre a 

estrutura monetária do Brasil à época da independência, Souza Franco (1848 apud PELÁEZ e 

SUZIGAN, 1976) chama a atenção para a falta de uma mentalidade que pudesse compreender 

as funções de intermediação executadas pelas instituições bancárias. 

 

Mas, salientam os autores, o banco multiplicou em dez vezes o volume de notas em 

circulação, sem protesto do público. Assim, a experiência do Banco mostrou o quanto o Brasil 

precisava de diversificação de seu estoque de moeda e do desenvolvimento de instituições 

creditícias.  

 

De acordo com a análise de Fonseca (1970, p.34), os estatutos do Banco do Brasil tiveram um 

grande significado na história do sistema financeiro do País, pois serviram de paradigma para 

alguns Decretos, como o 2.711, de 1860, notável lei Bancária do Império que, por sua vez, 

exerceu influência na sistemática do Decreto 14.728, de 1921, que aprovou o Regulamento 

para o Serviço de Fiscalização das Operações Cambiais e Bancárias. Assim, segundo o autor, 

tem havido uma continuidade perfeita nos diplomas básicos da legislação bancária brasileira. 

 

Mas somente no período 1840/50 houve um debate nacional sobre a necessidade de 

instituições monetárias e o crescimento e diversificação dos mercados monetários e de 

capitais (PELÁEZ e SUZIGAN, 1976). 

 

Com o incremento das atividades produtivas e comerciais, após a independência, vários 

bancos de depósitos e descontos foram sendo criados no país: Banco Comercial do Rio de 

Janeiro (1842), Banco Comercial do Maranhão (1849), Caixa Comercial da Bahia (1850) e 

Banco de Pernambuco (1851). A partir de 1855 muitos outros bancos surgem. 

 

Segundo Ribeiro e Guimarães (1967), deduz-se que o capital realizado dos bancos 

particulares brasileiros, em 1853, era de 16,9 mil contos. O valor dos vales em giro era 

superior a 5,6 mil contos. Tinham mobilizado, mediante depósito e outras responsabilidades, 

cerca de 20,5 mil contos e haviam emprestado, a vários títulos, a Governo e particulares, cerca 

de 35,9 mil contos. E davam lucros: distribuíram perto de 1,6 mil contos de dividendos, ou 

seja, 9,5% do capital realizado.  
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Nessa fase de grande expansão bancária, Irineu Evangelista de Sousa, Barão e Visconde de 

Mauá, em 1851, organizou o segundo Banco do Brasil, em caráter particular, sob novas 

normas e seguindo o modelo inglês. O Banco tinha filiais em São Paulo e no Rio Grande do 

Sul. O Banco do Brasil, do Visconde de Mauá, foi o maior de todos dessa fase bancária do II 

Império (1840-1889), mas teve vida curta. Sua situação era cada vez mais próspera, e, 

exatamente por este motivo, foi absorvido pelo novo Banco do Brasil, oficial, terceiro de uma 

série de tentativas governamentais (ESTRELA ALFA EDITORA, 1972), resultado da fusão 

de alguns bancos existentes no País, para formação do novo banco sob controle 

governamental. O Banco do Brasil de Mauá é tido como a primeira grande iniciativa bancária 

do Brasil independente (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). 

 

Desta forma, na visão de Ribeiro e Guimarães (1967), o II Império reuniu grande experiência 

bancária, tendo inclusive selecionado os empreendimentos particulares; mas é acusado de ter 

imolado, “injusta e nocivamente”, o “Império de Mauá”, ou seja, a sorte daquele a quem Ruy 

Barbosa considerou o homem “de mais profunda aptidão prática em assuntos financeiros que 

este País já possuiu” (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). 

 

Assim, em 1853 foi fundado o novo Banco do Brasil, com capital de 30 mil contos, e, 150 mil 

ações; 80 mil seriam distribuídas entre acionistas do Banco do Brasil particular, de Mauá (50 

mil), e do Comercial do Rio de Janeiro (30 mil), que deixaram de funcionar. Ficariam 

reservadas 40 mil ações à subscrição nas províncias onde se instalassem as caixas filiais do 

Banco. Posteriormente, com base em decreto de 1855, transformaram-se em caixas filiais os 

bancos provinciais da Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará, bem como as filiais do 2o Banco 

do Brasil (de Mauá) em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Criou-se outra filial em Outro 

Preto (Minas), em 1854. As 30 mil ações restantes foram colocadas no mercado, por ordem 

do Governo, com ágio de 10%, tal o interesse demonstrado. Além de emissor, o Banco do 

Brasil operaria em desconto, na compra e venda de metais preciosos, por conta própria e 

mediante comissão. O presidente e o vice eram nomeados pelo Imperador e os estatutos não 

poderiam modificar-se sem aprovação governamental (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). 

 

Observa-se, então, segundo Ribeiro e Guimarães (1967), que havia mudado a mentalidade a 

respeito dos bancos, graças ao pioneirismo de alguns empreendimentos particulares e aos 

novos estímulos oficiais.  
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Esta concentração bancária, realizada com a fundação deste 3o Banco do Brasil, resultou na 

fuga dos empreendimentos particulares do setor bancário, ressalvada a reação de Mauá, que 

fundou novo banco. Todavia, na gestão do financista Souza Franco no Ministério da Fazenda, 

multiplicaram-se os bancos de emissão, de capital particular, também dedicados a outras 

operações bancárias, de depósito, desconto, empréstimo sobre caução etc. Mas já a partir de 

1859 houve reação contra os bancos emissores, dirigida pelos Ministros Torres Homem e 

Silva Ferraz, sucessores de Souza Franco. Com isso, o Comercial e o Agrícola, do Rio, 

fundiram-se com o Banco do Brasil, em 1862. O Rural e o Hipotecário, no mesmo ano, 

deixaram de emitir. Havia também estabelecimentos particulares voltados exclusivamente 

para outros tipos de operações, como depósitos, descontos, câmbio etc, como o Banco Mauá, 

Mac Gregor & Cia. Multiplicaram-se ainda, no interior do País, caixas econômicas e 

sociedades de crédito, especialmente na Bahia. Alguns bancos da época resistiram por muitos 

anos, como é o caso do Banco da Bahia, de 1858, Banco da Província do Rio Grande do Sul, 

de 1854, Banco Econômico, que surgiu em 1894 de uma caixa econômica fundada em 1834; 

Banco de crédito Real de Minas Gerais, de 1889; Banco de São Paulo, de 1889, Banco do 

Comércio, de 1875, Banco Comercial do Pará, de 1875 e Banco do Maranhão, de 1867.  

 

Visando coibir os abusos emissionistas, dentro dos preceitos monetários mais ortodoxos, foi 

realizada a reforma de 1860, estabelecendo prazos para a conversão em ouro das cédulas dos 

bancos emissores e outorgando a exclusividade ao Banco do Brasil. As sociedades anônimas 

passaram a ser rigidamente controladas, assim como a distribuição de ações. E, segundo 

Ibmec (1972), essas medidas de caráter restritivo e saneador deram as garantias necessárias 

para a abertura das primeiras filiais de bancos estrangeiros. O London and Brazilian Bank 

Limited e o Brazilian and Portuguese Bank Ltd. foram os primeiros a se estabelecer com 

agências nos principais portos exportadores do Brasil.  

 

O enrobustecimento da rede bancária logo provocou dificuldades para as casas mais fracas. A 

crise de 1864, em que os famosos banqueiros A. J. Souto & Cia. faliram, e com eles mais 95 

razões sociais, abalando profundamente a praça do Rio de Janeiro (RIBEIRO e GUIMARÃES 

1967), deve ser analisada, segundo Ibmec (1972), tendo em vista conjuntamente três fatores: 

a) a debilidade financeira que provocava a conversibilidade; b) as restrições da Lei de 1860; 

c) a concorrência dos novos e mais fortes bancos estrangeiros.  
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Mas, com a perda do privilégio emissor do Banco do Brasil, deram-se as condições, a partir 

de 1866, para a organização, afinal, da rede bancária brasileira (RIBEIRO e GUIMARÃES, 

1967). Com a Guerra do Paraguai, aumentou a despesa pública, provocando emissões. Com 

isso, o setor bancário dinamizou-se. No qüinqüênio 1871/75, foram criados cinco bancos, 

sendo dois na Corte e três nas províncias. Também neste período foi introduzido o crédito 

agrícola (IBMEC, 1972). No final do Império surgiram alguns bancos hipotecários e de 

auxílio à lavoura, idéia combatida por Ruy Barbosa, primeiro Ministro da Fazenda da 

República, pois atribuía fins políticos à medida. Conforme dados do Ministro, as carteiras 

hipotecárias dos bancos, exceto o do Banco do Brasil, teriam emprestado cerca de 96 mil 

contos (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). 

 

Segundo Hasenbalg, Brigagão e Costa (1970), a cronologia da fundação de bancos durante o 

século XIX permite constatar que aos períodos onde se inauguram mais bancos, 

correspondem os momentos de auge da atividade empresarial em geral. Assim, a maioria dos 

bancos é criada na década 50-60 e no período 88-93, ao mesmo tempo em que se verifica um 

dinamismo econômico geral. Em 1875 existiam 17 bancos operando no Rio de Janeiro, e em 

1890, 57. Em 1877, entre os 17 bancos existente, havia dois ingleses (English Bank of Rio de 

Janeiro e New-London Brazilian Bank – sucessor do London and Brazilian Bank Ltd, de 

1863) e um alemão (Deutsch Brasilianische Bank). Havia também bancos de capital 

português. (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). Ressaltam Hasenbalg, Brigagão e Costa 

(1970) que, sem excluir a participação de proprietários de terra de residência urbana, foram os 

comerciantes portugueses ou brasileiros de origem imigratória recente, ligados à exportação, 

os que predominaram na composição inicial do setor bancário. 

 

A libertação dos escravos, em 1888, exigiu em contrapartida o alargamento do crédito para 

ressarcir o prejuízo aos antigos proprietários e numerários para os salários. Com o objetivo de 

adequar a economia ao novo cenário, foi feita a reforma de 1888, que permitia a emissão 

bancária lastreada em ouro ou em títulos da dívida pública (IBMEC, 1972). Assim, o último 

Primeiro Ministro da Monarquia, Visconde de Ouro Preto, concedeu a faculdade emissora ao 

Banco do Comércio, ao Banco Nacional e ao Banco de São Paulo. Foi nessa fase que o Banco 

do Brasil criou sua Carteira de Crédito Agrícola. Ainda em 1889, antes da República, foi 

criada a Câmara de Compensação, também no Banco do Brasil (HASENBALG, BRIGAGÃO 

e COSTA, 1970). A expectativa de bastante moeda bancária a juros básicos excitou os 

ânimos. No início, as operações se restringiram aos negócios bancários, depois, estenderam-se 
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às transações de ações na Bolsa (IBMEC, 1972). Estas medidas desencadearam o chamado 

Encilhamento - uma época difícil, na qual cada dia mais se fazia necessário o papel-moeda 

para pagamento aos escravos libertos, para operação de empresas e para alimentar a 

especulação que se formou (HASENBALG, BRIGAGÃO e COSTA, 1970). 

 

O Império de Mauá 

Segundo Ribeiro e Guimarães (1967, p.87), Mauá iniciou a vida como caixeiro do comércio; 

tendo um patrão inglês, que não podia ser sócio do Banco do Brasil, em 1835, com 21 anos, 

era um dos 40 acionistas do primeiro Banco do Brasil, na assembléia geral que aprovou os 

termos da liquidação do estabelecimento. Em 1846, aos 33 anos, já era homem rico e 

independente. Teve projeção internacional, tendo associado-se a banqueiros ingleses. Mesmo 

tendo seu Banco do Brasil sido juntado ao Banco Comercial do Rio de Janeiro, por decisão do 

governo, formando-se o terceiro Banco do Brasil, Mauá não desistiu do setor bancário. Já em 

1854 fundava o Banco de Mauá, Mac Gregor & Cia., a princípio sob a forma de sociedade em 

comandita por ações – para se livrar do regime da sociedade anônima, que outorgava 

excessivo arbítrio ao Governo na esfera da empresa privada; o que o governo proibiu – então, 

o banco foi criado como sociedade comum, de responsabilidade solidária dos sócios. O Banco 

tinha agência em Londres, 14 filiais no Brasil e capital de 20 mil contos, metade realizada 

logo inicialmente. Posteriormente, passou a chamar-se apenas Casa Bancária Mauá e Cia. 

(RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). 

 

Segundo Estrela Alfa Editora (1972), o Barão de Mauá esteve envolvido em todos os magnos 

acontecimentos do Brasil. Segundo os autores, ele tinha uma “invulgar capacidade para os 

negócios”, e sua ação econômico-financeira se alicerçava em apoios e proteções sólidas dos 

estadistas clarividentes da época, o que muito concorreu para que ele se tornasse uma figura 

ímpar no cenário comercial de sua época. Mas antes de tudo, Mauá foi um financista, e, mais 

precisamente, um banqueiro. Sua vasta rede de bancos era conhecida como “Casa Mauá”. 

Para os autores, numa época de exígua educação bancária, o banco de Mauá e suas agências 

era o primeiro ensaio inteligente de crédito, que se derramava por outras terras, levando 

consigo o nome brasileiro: casas bancárias em Montevidéu e em Buenos Aires, filiais em 

Manchester, além das ramificações nacionais por cidades como São Paulo, Campinas, Santos, 

Belém, Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas (ESTRELA ALFA EDITORA, 1972). 
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Em 1857/8, o Governo, quando precisou defender a paridade cambial, recorreu ao banco de 

Mauá, que o atendeu. Também na Guerra do Paraguai, Mauá prestou serviços ao Império, 

financiando inclusive a alimentação às tropas aliadas. Todavia, Mauá terminou sua vida 

falido. Na visão de Ribeiro de Guimarães, “Talvez a Monarquia temesse o empresário 

moderno, ousado, simbolizado em Irineu Evangelista de Souza, em cuja ‘vontade triunfal’, 

Euclides da Cunha, escritor de opiniões consagradoras, viu definir-se no Brasil a iniciativa 

individual ‘sem nenhum favores do governo’ ” (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967, p.92). 

 

Resumindo, em relação ao período imperial, até a proclamação da República, três problemas 

afetaram a estrutura econômica do País: a Guerra do Paraguai (1865 a 1870); a seca no 

Nordeste, que vitimou trezentas mil pessoas e exigiu dinheiro público; e a Abolição da 

Escravatura, em 1888, que modificou a estrutura econômica, inclusive pela perda de metade 

da safra dado o abandono das fazendas pelos escravos libertos. Foi nessa fase que o Banco do 

Brasil criou sua Carteira de Crédito Agrícola. Ainda em 1889, antes da República, foi criada a 

Câmara de Compensação, também no Banco do Brasil. O último Primeiro Ministro da 

Monarquia, Visconde de Ouro Preto, concedeu a faculdade emissora ao Banco do Comércio, 

ao Banco Nacional e ao Banco de São Paulo, desencadeando o chamado Encilhamento - uma 

época difícil, na qual cada dia mais se fazia necessário o papel-moeda para pagamento aos 

escravos libertos, para operação de empresas e para alimentar a especulação que se formou. 

 

I República (1889 – 1930) 
 
A República concedeu esta faculdade a outros bancos, até que, verificando-se suas 

conseqüências inflacionárias, foi suspensa em 1898. Em janeiro de 1890, foi autorizado a 

funcionar o Banco dos Estados Unidos do Brasil, que, fundido com o Banco Nacional, em 

1890, passou a se chamar Banco da República dos Estados Unidos do Brasil. A ele foi 

outorgado o poder exclusivo de emitir notas com circulação em todo o território nacional, em 

quantidade igual ao triplo do seu lastro-ouro. Em 1892, fundiu-se esse banco novamente, com 

o Banco do Brasil, passando à denominação de Banco da República do Brasil. Em 1893, 

perdeu a faculdade emissora. Em 1896, o Governo assume a responsabilidade das emissões 

bancárias. A situação no país era difícil, após a euforia do Encilhamento. Os bancos da 

República, Rural e Hipotecário, Lavoura e Comércio, suspenderam seus pagamentos. O 

Banco da República passa à administração governamental, dado um depósito de um milhão de 
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libras esterlinas efetuado. Em 1905, tinha funções de banco central, e reassumiu a 

denominação de Banco do Brasil.  

 

Seguindo a trajetória da hegemonia econômica, o domínio político do País deslocou-se do 

Leste (do Estado do Rio a Pernambuco) para o Centro-Sul (São Paulo-Minas). Nesse período, 

o País prosperou, continuando o surto imigratório iniciado no fim do Império, deslocando-se 

as fronteiras internas, à custa do avanço do café e acentuando-se as tendências de 

industrialização, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial. A população cresceu e 

começou a urbanizar-se (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967).  

 

A I República sofreu várias crises econômico-financeiras, destacando-se as que se seguiram 

ao Encilhamento e à guerra civil, no começo do século, e à crise mundial, à baixa de café e às 

revoluções, nos últimos anos do período (1929/30) (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). 

Ocorreram pelo menos três importantes experiências monetárias: a dos bancos emissores, de 

Ruy Barbosa, no começo da República, ocasionando o “Encilhamento”, nome dado a um 

movimento inflacionário e de euforia durante a política financeira de Rui Barbosa.; a 

deflacionista, de Joaquim Murtinho, no começo do Governo de Campos Sales; e a 

estabilizadora, do Presidente Washington Luís, o último do período (RIBEIRO e 

GUIMARÃES, 1967). 

 

Seguindo a tendência do fim do Império, registrou-se grande interesse pela formação de 

bancos; surgiram vários grandes bancos particulares que se destacaram no setor de crédito; o 

Banco do Brasil refez-se (o quarto Banco). Apenas em um ano de experiência republicana, o 

capital total dos bancos aumentou 47%. O grande atrativo para a fundação de bancos era o 

direito de emissão, além do crédito hipotecário e agrícola, a que se dava muita ênfase à época. 

Os bancos representavam 29% do total do capital das sociedades anônimas existentes em 

maio de 1888 na Capital. Em fins de 1890, já somavam 42%. Também em São Paulo e Minas 

e, com menor intensidade no resto do País, formavam-se sociedades anônimas com os Bancos 

na vanguarda. Existiam pelo menos 57 no Rio de Janeiro, com altas somas de capital.  

 

Destes bancos, poucos, no entanto, incumbiam-se de emitir. Os demais apenas orbitavam em 

torno dos bancos emissores, dedicando-se principalmente a operações especulativas com os 

títulos existentes, muitas vezes de empresas fantasiosas. E havia nomes curiosos de bancos: o 

das Classes Laboriosas, o Del Credere, o Intermediário, o dos Operários, o dos Empregados 
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no Comércio, o da Bolsa etc. Inclusive havia um Banco, o de Crédito Popular do Brasil que, 

segundo decreto especial de 1890, podia fazer de tudo, sem restrições. Com exceção do Banco 

do Brasil e do Banco do Comércio, que vinham de meados do Império, todos os outros 

tiveram vida efêmera (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). 

 

Assim, consolidou-se nessa fase o interesse da capital privado pelo ramo bancário. Os maiores 

bancos dessa época firmaram-se na medida em que se desenvolveram os negócios internos e 

externos de café. Em São Paulo, as operações industriais logo se destacaram também como 

mercado de crédito (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). Além das grandes cidades, também 

no interior formaram-se pequenos bancos, como foi o caso de Bebedouro, Jaú, Mococa, 

Monte Azul, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Barretos, Campinas, Campina Grande, Poços de 

Caldas, Frutal, Uberaba e outros, cujos bancos locais ou permaneceram ou evoluíram, 

tornando-se metropolitanos (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). Também nessa fase, por força 

da ampliação do comércio brasileiro com a Europa e os Estados Unidos, bem como por 

influência das correntes migratórias, instalaram-se bancos de capital estrangeiro, como o 

Francês e Italiano, The First National City Bank of New York, o Royal Bank of Canadá, o 

Ítalo Belga e o London and River Plate Bank. (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). Nessa 

época surgiram também os “Bancos do Estado”, sob controle dos governos estaduais, em São 

Paulo e no Rio Grande do Sul (IBMEC, 1972). 

 

Verificadas as conseqüências inflacionárias do direito a emissão, essa faculdade foi suspensa 

em 1898. Em janeiro de 1890, foi autorizado a funcionar o Banco dos Estados Unidos do 

Brasil, que, fundido com o Banco Nacional, em 1890, passou a se chamar Banco da República 

dos Estados Unidos do Brasil. A ele foi outorgado o poder exclusivo de emitir notas com 

circulação em todo o território nacional, em quantidade igual ao triplo do seu lastro-ouro. 

Dada a especulação generalizada da época, o Banco do Brasil fundiu-se com o Banco da 

República, em 1893, resultando no Banco da República do Brasil, sem direito a emissão de 

papel moeda, mas com a faculdade de emitir bônus para auxílio a empresas industriais de 

qualquer natureza (IBMEC, 1972). Em 1896 o Governo assume a responsabilidade das 

emissões bancárias. A situação no país era difícil, após a euforia do Encilhamento. Os bancos 

da República, Rural e Hipotecário, Lavoura e Comércio, suspenderam seus pagamentos. O 

Banco da República passa à administração governamental, dado um depósito de um millhão 

de libras esterlinas efetuado.  

 



 

 

327 

 

Em 1900, a crise havida teve reflexos bancários mais sérios, não só devido à rígida ortodoxia 

adotada para o saneamento das finanças pelo Ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, como 

devido à menor resistência do organismo bancário da época, ainda incipiente e cheio dos 

vícios especulativos que dominaram os últimos dias do Império e primeiros da República. A 

crise bancária resultou no fechamento ao público do Banco da República do Brasil, 

praticamente o oficial, seguindo-se o velho Banco Rural e Hipotecário e o Banco da Lavoura 

e Comércio (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967), e muitos outros, inclusive de capital 

internacional.  

 

Segundo Ribeiro e Guimarães (1967), em 1900, o Banco da República do Brasil – resultante 

da fusão do terceiro Banco do Brasil com o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil 

–, entrou em liquidação, que durou até 1905, quando se criou o quarto Banco do Brasil 

(RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). E esse novo Banco do Brasil, que tinha funções de banco 

central, foi criado com parte do capital pertencente ao Banco da República do Brasil, parte do 

Governo e parte com ações que seriam lançadas à subscrição pública. Era, além de um banco 

de depósito e de desconto, um banco do Governo, que operaria em câmbio, em atos 

relacionados à dívida pública interna e externa. Até 1964, quando foram restritas algumas de 

suas atividades, o Banco do Brasil sofreu reformas que ampliavam suas funções. Em 1920 

criou-se a Inspetoria Geral dos Bancos, subordinada ao Ministério da Fazenda, organização 

que, com a Carteira de Redescontos do Banco do Brasil, está na raiz da futura SUMOC, 

precursora do Banco Central. O mesmo decreto que criou aquele organismo para fiscalizar os 

bancos, estabeleceu normas para a instalação e funcionamento das organizações de crédito, 

nacionais e estrangeiras. O regulamento e a fiscalização devem ter influído para que a grave 

crise econômica de 1929/30 não gerasse o pânico observado nas de 1864, 1875 e 1900 

(RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). 

 

Com a Reforma de 1921, espalharam-se as agências, penetrando no interior e nas regiões em 

desenvolvimento. Foi instalada a Carteira de Redesconto, o que permitiu ao Governo maior 

flexibilidade na assistência e fiscalização aos bancos. De 1924 a 1926, o Banco do Brasil 

voltou a ser emissor de moeda, mas o que foi feito de forma reduzida. Com a Revolução de 

30, nova e última autorização foi dada para o banco emitir. A partir de 1929, até 1939, foram 

feitas várias tentativas de criação de um moderno banco central no Brasil. (RIBEIRO e 

GUIMARÃES, 1967). 
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Apesar da gravidade da crise de 1929/30, devido às suas implicações sociais e trabalhistas, 

não se verificaram corridas a guichês e fechamentos de bancos, como em 1900, uma vez que 

o sistema bancário já estava mais bem selecionado, havia uma estrutura incipiente de controle 

governamental, mais senso de liquidez e, sobretudo, maior experiência empresarial no setor. 

Com a Revolução de 30, os bancos tiveram dificuldade de acertar com os fazendeiros 

endividados os passivos hipotecários. “Fazenda do Banco” – termo da época – expressava os 

casos em que vários estabelecimentos assumiram, transitoriamente, a administração de 

propriedades rurais, sobretudo as de café (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967).  

 

Pós-Revolução de 30 (1930-1945) 
 
De 1930 a 1945, a economia se transformou radicalmente, pois as exportações foram abaladas 

pela retração dos mercados internacionais e a queda dos preços de seus produtos, decorrente 

da crise de 29. As dificuldades cambiais e as necessidades fiscais do governo fizeram barrar 

as importações; por isso, e como reflexo da 2a Guerra Mundial, as importações foram 

substituídas pela indústria local, gerando a mentalidade empresarial na segunda metade da 

década de 50. 

 

Quase todos os ministros da Fazenda da II República preocuparam-se em criar um Banco 

Central. O programa financeiro elaborado pelo Ministro da Fazenda, José Maria Whiataker, 

no Governo Provisório, em princípios de 1931, previa a criação de um Banco Central de 

Reserva, “independente e ortodoxo”, como escreveu Otto Niemeyer, diretor do Banco da 

Inglaterra, que veio ao Brasil para opinar sobre a reforma financeira (RIBEIRO e 

GUIMARÃES, 1967). 

 

Mas enquanto não surgia o Banco Central, principalmente pela existência do Banco do Brasil, 

a improvisação reinava. As dificuldades financeiras e cambiais, agravando-se, precisavam de 

organismos habilitados à sua devida disciplinação (Ribeiro e Guimarães, 1967). Por isso, 

constituíam-se, reformavam-se e se substituíam órgãos de controle bancário e monetário, com 

eficiência limitada, evidentemente, pela falta de amplitude das atribuições. Em 1932 o 

Governo criou a Caixa de Mobilização Bancária, com vida fixada em 10 anos, funcionando 

no Banco do Brasil, para promover a mobilização das importâncias aplicadas em operações 

seguras, mas de demorada liquidação, realizadas pelos Bancos de depósitos e descontos, 

nacionais e estrangeiros, estabelecidos no País.  Mas a Guerra Mundial estava gerando novas 
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atividades econômicas e estimulando as existentes, e, com isso, criando distúrbios financeiros 

internos. A rede bancária expandia-se para atender às exigências do processo econômico. Era 

necessário, assim, o máximo de ordenamento no funcionamento da rede. Assim, o Governo 

restabeleceu, em 1944, a Caixa de Mobilização, agora com o nome de Caixa de Mobilização e 

Fiscalização Bancária e com atribuições ampliadas: passava a fiscalizar os estabelecimentos 

de crédito e a acompanhar o seu comportamento, objetivando assegurar aos bancos 

mobilidade de seus ativos que permitissem, em qualquer emergência, fazer face aos seus 

compromissos com depositantes e às necessidades gerais de economia do País (IBMEC, 

1972). Assim, dada a necessidade de um maior controle dos bancos, que o Banco do Brasil 

não podia exercer, em 1945, o Professor Octávio Gouvêia Bulhões propôs a criação da 

Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), que recebeu as funções de exercer o 

controle sobre o mercado financeiro, à época carente de organização, bem como assentar as 

bases para o surgimento de um futuro banco central. Além dela, também o Banco do Brasil - 

BB e o Tesouro Nacional exerciam, conjuntamente, em paralelo ao desempenho de suas 

próprias atividades, as funções típicas de um banco central. Dada a composição de sua 

administração, tornou-se cada vez mais um conselho econômico nacional do mais alto nível.  

 

Foi no Governo Dutra que o problema da reforma bancária mais evoluiu. A rede de 

estabelecimentos de crédito e a sua importância para a vida econômica, no pós-guerra, havia 

crescido muito, o que justificava a preocupação das autoridades em consolidar a política 

monetária. 

Quadro 21. Rede bancária brasileira, de 1938 a 1949 

Estabelecimentos 
 

Capital realizado 
(em milhões de NCr$) 

 

ANOS 
Brasileiros Estrangeiros Brasileiros Estrangeiros 

1938 860 79 1041 162 
1940 1280 80 1128 162 
1941 1566 80 1231 160 
1942 1848 80 1395 153 
1944 2420 39 2883 108 
1945 2035 39 3354 108 
1946 2075 36 3696 114 
1947 2188 39 - - 
1948 2239 42 - - 
1949 2388 42 - - 

       Fonte: Ribeiro e Guimarães (1967, p.167 e 170). 
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Segundo Hasenbalg, Brigagão, Costa (1970), em 1935, de um total de 624 estabelecimentos, 

dos quais oito estrangeiros, havia 118 matrizes e 506 agências. Se descontados as filiais 

estrangeiras e a rede do Banco do Brasil, ter-se-ia uma média de pouco mais de dois 

estabelecimentos por banco, indicando alta desconcentração, o que indica o caráter não 

essencial do setor, à época. Em 1944 o Brasil contou com o número máximo de 663 matrizes 

bancárias. 

 

Período Pós-1945 
 
Em 1946, o Ministro Corrêa e Castro encaminhou ao Congresso um projeto de Reforma 

Bancária. Este plano norteou, por quase duas décadas, os debates parlamentares em relação à 

reformulação do sistema bancário, e ainda serviu para que o Governo, em 1963, encaminhasse 

ao Congresso um novo projeto global. Serviu, também, como roteiro para a Reforma Bancária 

finalmente realizada no Governo Castello Branco, consubstanciada na Lei n. 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964.  

 

Mas, ao longo dos muitos anos em que se discutiu no Brasil o programa da reforma bancária, 

a rede bancária não parou de crescer, mesmo que desordenadamente, conforme quadro a 

seguir. 

Quadro 22. Expansão da rede bancária, de 1935 a 1968 
 

Número de estabelecimentos em 31.12 
 
 
Ano 

 
Brasileiros 

 
Estrangeiros 

 
Matrizes 

 
Agências 

 
total 

1935 544 80 118 506 624 
1940 1280 80 354 1006 1360 
1945 2035 39 509 1565 2074 
1950 2554 42 413 2183 2596 
1955 4003 35 366 3672 4038 
1960 5307 41 338 5010 5348 
1965 7226 45 320 6951 7271 
1968 7762 42 217 7587 7804 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil (IBGE apud HASENBALG et al., 1970, p.38). 
 
Analisando os dados do quadro, verifica-se que, a partir de 1945, ocorre concentração do 

setor, com diminuição do número de matrizes e aumento do número de agências (em 1957 

eram 4628 agências para 357 matrizes; em 1967 eram 7026 para 272). Esta concentração 

decorreu das limitações governamentais para se conseguir cartas-patentes para novos 
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estabelecimentos, do processo de fusões e incorporações, também estimulado pelo Governo, e 

da política de incentivos à instalação de agências em praças menos assistidas. Este 

procedimento estaria destinado a uma racionalização do sistema bancário, via diminuição dos 

custos operacionais, do qual decorreria a eliminação de um mecanismo secundário de pressão 

inflacionária.  

 

Fonseca (1972) mostra a tendência à diminuição do número de redes de estabelecimentos 

nacionais, graças às fusões e às incorporações e ao aumento de agências. No que tange a 

bancos estrangeiros, observa-se uma parada no crescimento tanto no número das 

representações principais quanto no das demais filiais. 

Quadro 23. Rede bancária nacional, de 1962 a 1969 

Nacionais Estrangeiros 

Agencias Filiais 

A
no

 

S
ed

es
 

Banco 
do 
Brasil 

Demais 
bancos  

Total 

E
sc

rit
ór

io
s 

T
ot

al
 

Repres. 
Princi-
pal 

Demais Total 

T
ot

al
 g

er
al

 

1962 336 501 5023 5524 264 6124 8 36 44 6168 
1963 327 525 5387 5912 262 6501 8 36 44 6545 
1964 328 578 5706 6284 170 6782 8 36 44 6826 
1965 328 624 6123 6747 168 7238 8 37 45 7283 
1966 305 640 6398 7038 157 7500 8 38 46 7546 
1967 254 697 6899 7596 126 7976 7 35 42 8018 
1968 223 720 7164 7884 - 8107 8 35 43 8100 
1969 203 684 6899 7583 - 7786 8 35 43 7829 

Fonte: Fonseca (1972, p.42). 
 
Período Pós-1964 
 
O surto inflacionário que caracterizou a economia brasileira no período de 1961/64 provocou 

uma adequação artificial do sistema bancário. Nesse período, existia ainda o decreto182, de 

1938, que condenava por crime de usura a cobrança de juros acima de 12% ao ano. Deixaram, 

então, de existir os depósitos a longo prazo. E a burla à lei de usura pelos bancos torna-se 

sistemática por meio da cobrança de taxas de serviços. A partir disto, verifica-se uma 

significativa queda nos depósitos à vista na rede bancária e um fortalecimento das instituições 

extra-bancárias, como as financeiras. Acentua-se o processo de fusões e concentração do 

sistema bancário. De 335 estabelecimentos, em 1964, este número cai para 195, em 1970 

(IBMEC, 1972). 
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Segundo HASENBALG, BRIGAGÃO, COSTA (1970), as companhias financeiras se 

estabelecem no país a partir dos finais dos anos quarenta, tendo um surto quantitativo nos 

anos sessenta, com a operação de mais de 200 financeiras. Os bancos de investimento surgem 

em 1966, como decorrência da lei de mercado de capitais. 

 

Com a promulgação da Lei 4.595, em 31.12.64, denominada Lei da Reforma Bancária, a 

Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) foi transformada em Banco Central, 

incorporando também a Caixa de Mobilização Bancária do Banco do Brasil e as funções de 

sua Carteira de Câmbio (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1967). Foram estabelecidas as diretrizes, 

normas e características de funcionamento das instituições no Sistema Financeiro Nacional – 

SFN, que passa a ser constituído pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), pelo Banco 

Central (Bacen), pelo Banco do Brasil (BB), pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (Bndes) e pelas demais instituições financeiras públicas e privadas do 

país. A Figura 8, no capítulo sobre a metodologia, mostra a configuração do SFN em 2004. 

Entre as principais mudanças estabelecidas pela Lei 4.595, estão o fim do limite máximo  de 

12% para as taxas de juros; a  criação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH); incentivos 

para a fusão entre bancos – os bancos só poderiam aumentar sua rede fundindo-se ou 

adquirindo outro banco, não sendo permitida a abertura de agências novas –; a criação de 

novos tipos de instituições financeiras, como os bancos comerciais, bancos de investimento, 

corretoras etc; e a criação do CMN e do Bacen (GREGIO, 2005). 

O CMN é o órgão deliberativo máximo do SFN. A ele compete estabelecer as diretrizes gerais 

das políticas monetária, cambial e creditícia; regular as condições de constituição, 

funcionamento e fiscalização das instituições financeiras e disciplinar os instrumentos de 

política monetária e cambial. O CMN é constituído pelo Ministro de Estado da Fazenda, pelo 

Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e pelo Presidente do Bacen (MINISTÉRIO 

DA FAZENDA, 2005). Segundo Assaf Neto (2001), o CMN processa todo o controle do 

sistema financeiro, influenciando as ações de órgãos normativos como o Bndes, por exemplo, 

além de assumir funções de legislativo das instituições financeiras públicas e privadas. Está 

revestido de amplas atribuições, que podem ser identificadas na finalidade principal de sua 

criação: formulação de toda a política de moeda e do crédito, objetivando atender aos 

interesses econômicos e sociais do país. 
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Em relação ao Bacen, após sua criação, buscou-se dotá-lo de mecanismos voltados para o 

desempenho do papel de "banco dos bancos". Em 1985, foi promovido o reordenamento 

financeiro governamental com a separação das contas e das funções do Bacen, Banco do 

Brasil e Tesouro Nacional. Em 1986, foi extinta a conta movimento e o fornecimento de 

recursos do Bacen ao Banco do Brasil passou a ser claramente identificado nos orçamentos 

das duas instituições, eliminando-se os suprimentos automáticos que prejudicavam a atuação 

do Bacen. O processo de reordenamento financeiro governamental se estendeu até 1988, 

quando as funções de autoridade monetária foram transferidas progressivamente do Banco do 

Brasil para o Bacen, enquanto as atividades atípicas exercidas por esse último, como as 

relacionadas ao fomento e à administração da dívida pública federal, foram transferidas para o 

Tesouro Nacional. A atual missão do Bacen é “assegurar a estabilidade do poder de compra 

da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional”. Sua atuação dá-se, basicamente, em: 

formulação e gestão das políticas monetária e cambial, compatíveis com as diretrizes do 

governo federal; regulação e supervisão do SFN; e, administração do sistema de pagamentos e 

do meio circulante (BACEN, 2005d).  

 
Nesse sentido, a configuração do SFN desenhada a partir de 1964 sofreu uma mudança de 

enfoque a partir da edição da Resolução 1.524, de 21.09.88, que criou os Bancos Múltiplos. 

De um enfoque assentado na visão de um sistema financeiro formado por instituições 

especializadas, condicionadas pela regulamentação a praticarem uma faixa restrita de 

operações, tomou-se o rumo para um outro tipo, mais próximo do sistema constituído pelas 

chamadas "instituições universais". Neste, as instituições, embora diferenciadas entre si na 

organização funcional e administrativa, na condução dos negócios e na escala de operações, 

apresentam em comum o fato de, independentemente dessas diferenças, poderem oferecer 

todos os serviços financeiros (BACEN, 2005c). 

 

Segundo Troster (2005), além da Resolução 1.524, a Constituição Federal – CF de 1988 

trouxe também alterações no sistema bancário. Em seu artigo 192, a CF estabeleceu que não 

haveria mais barreiras de entrada ao setor financeiro, eliminando o sistema de pontos que 

deveriam ser comprados para o ingresso no sistema123. Após a eliminação da barreira, o 

número de bancos aumentou rapidamente. A maioria dos novos bancos era originária de outro 

tipo de instituição financeira, como corretoras, por exemplo. Como conseqüência o número de 

                                                 
123 Segundo Troster (2005), antes de 1988, o sistema bancário tinha vários "pontos". Isto significava que para se 
abrir uma agência bancária, outra agência deveria ser fechada. Do mesmo modo, havia uma barreira de entrada e 
de abertura de um novo banco no sistema. Para a entrada ao sistema, um banco já existente teria que ser vendido. 
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bancos passou de 106 em 1988 para 218 em 1990 – chegando a 246 em 1994 (TROSTER, 

2005).  

 

Especificamente em relação à redução da participação do setor público no sistema financeiro, 

segundo Bacen (2005c), em dezembro de 1988, existiam 29 bancos públicos federais e 

estaduais e, ao final de 2000, restavam 16 desses bancos, pois oito deles haviam sido 

privatizados e o restante havia encerrado suas atividades124. No entanto, essa redução se deu 

mais no número de instituições que em valores de participação de ativos do setor público no 

grupo bancário. O peso do setor público nos ativos dos bancos não sofreu uma redução tão 

drástica.  

Assim, segundo Bacen (2005c), a partir de 1989, o SFN passou por um processo de 

modificação de sua estrutura. O quadro inflacionário, presente na economia brasileira desde a 

década de 60, foi extremamente favorável ao sistema bancário, que se adaptou bem a ele em 

seu processo de desenvolvimento. Elevadas taxas de inflação contribuíram para alavancar a 

participação do setor financeiro na renda nacional. As instituições financeiras brasileiras 

obtiveram êxito na implementação de inovações e no aproveitamento de oportunidades 

regulatórias, o que lhes permitiu não apenas sobreviver, em um contexto que aparentemente 

seria hostil à atividade econômica e ao sistema financeiro, mas também acumular capital, 

desenvolver-se tecnologicamente e crescer, absorvendo parte considerável do imposto 

inflacionário gerado (BACEN, 2005c). Este fato pode ser apontado, em nossa visão, como um 

reforço na fama de vilão dos bancos junto à sociedade brasileira – já que pôde se beneficiar de 

um período difícil para maioria da população. 

 

                                                 
124 A título de ilustração, segundo Bacen (18.05.2005), foram privatizados: Banco Banerj S/A (*), Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais S/A, Banco do Estado de Minas Gerais S/A, Banco do Estado de Pernambuco S/A, 
Banco Meridional do Brasil S/A, Banco do Estado da Bahia S/A, Banco do Estado do Paraná S/A e Banco do 
Estado de São Paulo S/A. Cinco bancos foram liquidados: Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A, Banco 
do Estado de Mato Grosso S/A, Banco do Estado de Alagoas S/A, o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A e o 
Banco do Estado do Rio Grande do Norte S/A. O Banco do Estado de Rondônia S/A e o Banco do Estado do 
Acre S/A tiveram suas autorizações para funcionamento canceladas. Somando-se os ativos de todos esses 
bancos, em dez/1988, verifica-se que correspondiam a 25,6% do total dos ativos dos bancos públicos. O Banco 
do Estado de Roraima S/A, autorizado em 1990, foi cancelado em 1999 e o Banco do Estado do Amapá S/A, 
autorizado em 1992, entrou em liquidação em 1997 tendo suas atividades sido paralisadas. Ocorreram ainda as 
liquidações das caixas econômicas dos Estados de Minas Gerais e Goiás, enquanto que a Caixa Econômica do 
Estado do Rio Grande do Sul foi transformada em agência de fomento e a Caixa Econômica do Estado de São 
Paulo transformou-se no Banco Nossa Caixa S/A. (*) O Banco Banerj S.A não é o mesmo Banco do Estado do 
Rio de Janeiro, que foi liquidado em 1996 e sim o banco que foi autorizado a partir da transformação de uma 
distribuidora do grupo. 
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Os bancos iniciaram nessa época uma busca pelo aumento de eficiência, prevendo o fim da 

inflação e conseqüentemente da receita de floating. O número de funcionários passou de 

824.316 em 1989 para 664.562 em 1994, o que também foi possível devido aos investimentos 

em tecnologia feitos pelos bancos (GREGIO, 2005). 

 

No Quadro 24, visualiza-se o número de bancos no Brasil, a partir da Lei da Reforma 

Bancária até a atualidade. 

Quadro 24. Número de bancos no Brasil, de 1964 a 2003 

Ano Número Ano Número Ano Número 

1964 336 1982 115 1995 242 

1966 313 1984 110 1996 231 

1968 231 1986 105 1997 217 

1970 178 1988 106 1998 203 

1972 128 1989 179 1999 193 

1974 109 1990 216 2000 192 

1976 106 1992 234 2001 182 

1978 107 1993 243 2002 167 

1980 112 1994 246 2003 164 

 
Fonte: Troster (2005, p.2). 

 
Como pode ser observado, a partir de 1994, o número de bancos diminui todos os anos. 

Segundo Troster (2005), a partir de 1994 o sistema sofreu a maior transformação da história, 

com a estabilização, a privatização de bancos públicos, a abertura aos bancos estrangeiros e o 

saneamento de bancos com problemas de solvência. 
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APÊNDICE D – Pesquisa nos websites das organizações sobre 

ícones/links relacionados à RSE 

Quadro 25. Ícone/link  específico nos websites das organizações do campo 

Banco ÍCONE/LINK  ESPECÍFICO NOS WEBSITES DAS ORGANIZAÇÕES DO CAMPO 

Banco do 
Brasil 

Na primeira página, em sites do BB, selecionando “Retrato da empresa” - em seu índice, há um link para 
Responsabilidade socioambiental (Carta de Princípios e Site de RSA). No site de RSA, chega-se à página 
onde o destaque é para o programa Fome Zero. Ainda, há link para ações do “BB com a Sociedade”, do 
“BB com os funcionários”, dos “funcionários com a sociedade” e “Comunidade BB”. (www.bb.com.br,  
acessado em 21.01.2005). 

Caixa 
Econômica 

Federal 
Em “A Caixa” há link para Balanço social, Patrocínios, Cultura, Gestão de Consumo de Energia e “Código 
de ética” (www.cef.gov.br, acessado em 21.01.2005). 

Bradesco 

Além do acesso ao site da Fundação, dentro de “Institucional” há link para “Responsabilidade Social”. 
Todavia, o texto trata somente da Fundação Bradesco. 
http://www.bradesco.com.br/br/universob/?paramPag=UnivBrad, acessado em 22.03.2005. 
Em Relatórios Anuais, há link a “Fundação Bradesco”, para os “Balanços Sociais”, desde 2002, e para 
“Princípios do Equador”, acesso em 19.04.2005. 

Itaú 
Há na primeira página link para o “Itaú Social”, que apresenta o Programa Itaú Social, e para “Itaú 
Cultural”. Disponível em http://www.itau.com.br/institucional/itau_social/htm/index.htm, e em 
http://www.itaucultural.org.br/, acessado em 22.03.2005. 

Unibanco 

Na primeira página em “Sobre o Unibanco”, há link específico para “Responsabilidade social” – 
aparecendo link para o Instituto Unibanco, responsável pela política de responsabilidade social, e para o 
Instituto Moreira Salles, responsável pelos programas culturais. Disponível em www.unibanco.com.br, 
acessado em 22.03.2005. 

Santander 
Banespa 

Em seu website, na primeira página, em “Institucional”, há link para “Responsabilidade Social”. Além da 
missão, apresenta links para os seguintes tópicos: atuação na área social (Programa Parceiros em ação, 
inserção digital e voluntariado) outras parcerias (cita, além da Fundação de Assistência Social e Cidadania, 
o São Paulo Confia - instituição de crédito criada para estimular iniciativas no setor de microempresa na 
população carente da cidade), representação na sociedade, fundações e associações. 
http://www.banespa.com.br/portal/bnp/script/templates/GCMRequest.do?page=1137&entryID=3763 
acessado em 19.01.2005 

ABN Amro 

Link na primeira página para Responsabilidade Social. Apresenta a definição do conceito, os valores da 
organização e os focos de atuação da organização, além de disponibilizar documentos relacionados ao 
tema. http://www.bancoreal.com.br, acessado em 22.03.2005. Em pesquisa efetuada em 06.07.2005,  este 
link havia mudado a denominação, de Responsabilidade Social, para Sustentabilidade. 

Safra Não há link. Pesquisado em http://www.safra.com.br/portugues/index.asp, acessado em 22.03.2005. 

HSBC 
www.hsbc.com.br, acessado em 19.04.2005, há link em “Quem Somos” para “Responsabilidade Social”, 
com descrição de “Ações na Comunidade”/Conheça os projetos e Fundo HSBC Ação Social. 

Citibank 

na primeira página, no item institucinal, link chamado “Citigroup e a responsabilidade social”: 5 
parágrafos falando dos investimentos sociais feitos pela instituição ou por sua fundação nos Eua, 
destacando as atividades de voluntariado desenvolvidas por seus funcionários denominada City Esperança 
– com link – http://www.citibank.com.br/brasil/homepage/portugue/index.htm, acessado em 19.01.2005 

Nossa Caixa 

Em www.nossacaixa.com.br, acessado em 01.02.2005, não há link específico para Responsabilidade 
social. Em Busca, encontra-se este ícone dentro de Relações com Investidores - Governança Corporativa – 
Responsabilidade Social – contendo um texto de três parágrafos, entitulado “Banco Nossa Caixa - O 
Caminho de uma grande empresa para a Responsabilidade Social”, onde explicam um pouco da atuação da 
Nossa Caixa. Também em Governança, há link para o “Código de Ética”, ainda o antigo código, de 2000. 



 

 

337 

 

Votorantim 

No ícone “A Empresa” há link para Responsabilidade social (há somente dois links neste ícone; o outro 
são os contatos das áreas). Em Responsabilidade Social, apresenta o Projeto Viver, referente à Associação 
Viver em Família para um futuro melhor, constituída em 2001 – não menciona se esta é do Banco ou do 
Grupo Disponível em  
http://www.bancovotorantim.com.br/empresa/s_resp_social.jsp, acessado em 19.04.2005.  
(com informações enviadas pelo banco, viu-se que foi constituída por executivos e funcionários do Banco 
e empresas parceiras). No Relatório Anual, há item específico sobre a Responsabilidade Social do Banco, 
apresentando a Associação Viver em Família para um Futuro Melhor – fundada por executivos do Banco 
em 2001. o objetivo é criar e apoiar projeots destinados à melhoria da qualidade de vida de famílias 
identificadas e selecionadas em comunidades carentes. 

BankBoston 

http://www.bankboston.com.br 
Há, na primeira página do website do Banco, link para a Fundação BankBoston, para Arte e Cultura, para 
os Balanços – não encontramos os balanços sociais – embora as entrevistadas tivessem dito estar 
disponíveis para download, e para os prêmios recebidos pela organização. Há, ainda, link para o Imposto 
Criança, ação que visa destinar percentual do imposto de renda devido a projetos sociais. 
No ícone Relatório Anual, há link específico para Responsabilidade Social, com texto sobre as ações 
internas e externas, e premiações do Banco. Em 19.04.2005. 

BNB 

No site www.bnb.gov.br, em 19.04.2005, no ícone “Ações de Desenvolvimento”, há link para Ação Social  
(apresenta alguns projetos) e para Meio Ambiente (ações, Projeto temático etc.), entre outros (Agentes de 
Desenvolvimento, Cadeias Produtivas etc,).  
No alto da pagina referente à Ação Social, chamada para doações no programa Fome Zero. 
No site, em Relatórios da Administração, há link para os balanços sociais, de 1997 a 2002 e link para o 
Relatório Social de 2003, especificamente. 

Banrisul 
No ícone “Institucional”, há link para todos os balanços sociais e para Projetos Ecológicos. Disponível em 
http://www.banrisul.com.br, acessado em 19.04.2005. 

Pactual Não faz menção. Pesquisado em http://www.pactual.com.br, em 19.04.2005. 
Credit 
Suisse Não faz menção, pesquisado em https://www.csfb.com.br/default.asp, em 19.04.2005. 
Alfa Nao faz menção. Pesquisado em http://www.alfanet.com.br/, em 19.04.2005. 

JP Morgan 
Chase Não tem site no Brasil, pesquisado em 19.04.2005. 

Rural 
Na primeira página, www.rural.com.br, em institucional, link para Responsabilidade Social: 
http://www.rural.com.br/institucional_novo/responsabilidade_social.asp, acessado em 15.02.2005. 
Link para Balanço social 2003 e para o Instituto Junia Rabello http://www.institutojuniarabello.com.br/ 

BASA Não faz menção expressa ao termo, pesquisado em http://www.bancoamazonia.com.br/, em 19.04.2005. 

Westlb 
http://brazil.westlb.com/ acessado em 19.01.2004 
não faz menção à Responsabilidade Social 

Bancoob 
Não faz menção expressa  
www.bancoob.com.br, em 19.04.2005. 

Sofisa 
Não faz menção 
http://www.sofisa.com.br/, em 19.04.2005 

ING http://www.ing.com.br/, acesso em 07.06.2005,  

Bansicred 
Não faz menção 
www.bansicredi.com.br, em 19.04.2005. 

Triângulo 
www.tribanco.com.br link para Responsabilidade social (Parceiros, Projetos sociais, reconhecimento – 
onde diz que tem o Selo Empresa Amiga da Criança da Abrinq). Em 19.04.2005. 

BGN 
Não faz menção a RSE 
Pesquisado em http://www.bgn.com.br/, pesquisado em 19.04.2005. 
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ANEXO 

ANEXO A – Correspondência encaminhada aos bancos pe lo Banco 

Central do Brasil 

 
 

Brasília (DF),    de abril de 2004. 
 
 
Ao 
Banco ..... 
Endereço 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
   Apraz-me apresentar-lhe a funcionária deste órgão Senhora Elvira 
Cruvinel Ferreira Ventura que vem desenvolvendo amplo estudo sobre as ações dos bancos 
brasileiros,  relacionadas com responsabilidade social e ambiental. 

 

2.   O referido levantamento servirá como fonte de consulta para a pesquisa 
acadêmica denominada “Dinâmica de Institucionalização de Práticas Sociais: estudo do 
movimento pela Responsabilidade Social no Setor Bancário”, referente à tese de doutorado, 
que vem elaborando, amparada pelo Programa de Pós-Graduação – PPG do Banco Central 
do Brasil, bem como de base para  a edição de regulamentação sobre a matéria, o que 
desperta nosso interesse em sua realização. 

 
3.   Desta forma, solicito o obséquio de fornecer à mencionada servidora, 
via e-mail elvira@momentus.com.br, ou direto a este Banco Central aos cuidados de Denise 
Rodrigues da Silva/ ref.RSA, na Av. Presidente Vargas, 730 – 22º andar,  histórico das ações 
dessa instituição voltadas para a questão de sua responsabilidade social e ambiental, desde 
quando e se implementadas, anexando para tanto: 
 

Balanços sociais, de todos os anos que houver; 
Normas e/ou procedimentos internos sobre gestão do tema; 
Informativos internos sobre o tema ou divulgação na Internet/Intranet;  
Clippings de jornais, revistas, e outros, sobre o tema em relação ao banco; 
Outros documentos pertinentes. 

 
4.   Dada a exigüidade de tempo que se impõe para a referida tarefa solicito 
ainda seja o referido material, se possível, encaminhado até 15 de junho de 2004 para os 
endereços anteriormente mencionados e, em uma segunda fase da pesquisa, por volta de 
agosto desse ano, seja recebida, nessa instituição, nossa analista, para realização de 
entrevistas, com vistas a um aprofundamento da questão. 
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5.   Por fim esclareço que todo o material encaminhado à servidora e a este 
Banco Central comporá nosso acervo, com o objetivo de servir para futuras consultas e para 
a memória do tratamento dado à questão no País. 

 
Atenciosamente 

 
 
 

Sergio Darcy 
Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro 
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ANEXO B – Modelo Balanço Social Ibase 2004 
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ANEXO C – Exemplos de investimento social dos banco s 

Quadro 26. Investimento social dos bancos em 2003 
Apoio a bibliotecas e incentivo à leitura 
� O Banco Nossa Caixa apoiou a implantação e realiza a manutenção do Projeto Bibliotecas – Ação 
Leitura, com um investimento de R$230 mil em 2003, na Academia de Política Militar do Barro 
Branco e no Centro de Formação de Soldados Cel.Eduardo Assumpção, em parceria com a Secretaria 
de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Cada biblioteca conta com o acervo de 3.200 livros e 
completa infra-estrutura. 
Apoio a programas do ensino superior, universidades públicas e universitários 
� O maior investimento do Santander Banespa está na área de educação, com o portal Universia 
Brasil. O banco apóia parte da rede Universia.net (www.universia.net), que reúne mais de 700 
instituições de ensino superior em dez países diferentes. Em 2003, o portal brasileiro encerrou o ano 
com 461 mil usuários cadastrados e com a participação de 170 instituições de ensino superior de todo 
o País (públicas e privadas). O investimento anual é de cerca de R$ 4,7 milhões de reais e a 
abrangência do programa é nacional, por meio do portal na Internet que visa oferecer informações, 
orientações e serviços voltados ao ensino superior. 
Assistência social 
� A área de assistência social, voltada a públicos ou comunidades em situação de vulnerabilidade, 
desvantagem social ou exclusão, atinge sobretudo crianças e adolescentes. 
Atividades complementares à escola 
� O ABN AMRO Real realiza o Programa Amigo Real, que mobiliza seus empregados para 
destinar recursos a projetos com foco em educação. Os projetos são propostos pelos Conselhos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de municípios com baixos índices de desenvolvimento. Já 
destinou R$ 2,2 milhões aos Fundos de Direito, sendo que, R$ 1 milhão refere-se à contribuição direta 
dos empregados do banco. Além do direcionamento de recurso incentivado, o banco também investiu 
R$ 250 mil na implantação do Programa. A avaliação final dos projetos é feita por um grupo de 115 
representantes dos empregados, que também visitam os municípios assistidos. Foram 21 Conselhos 
apoiados em 2003 em diferentes estados do País, beneficiando mais de 6 mil crianças e adolescentes: 
15% participam de atividades em educação infantil; 50% em atividades de educação complementar ao 
ensino fundamental e 35% em cursos e oficinas de profissionalização dirigidas a jovens de 15 a 18 
anos. 
� A Fundação Itaú Social desenvolve o Programa Educação e Participação. O valor investido no 
programa em 2003 foi de R$ 4,4 milhões. O programa teve início em 1995, com a 1ª edição do 
Prêmio Itaú-Unicef, realizado de dois em dois anos. Em 2003 ocorreu sua 5ª edição. Nos anos 
alternados são promovidos os Encontros Regionais de Formação dos educadores das organizações 
inscritas no Prêmio. O programa objetiva promover o desenvolvimento de organizações não-
governamentais: qualificar, valorizar e divulgar sua ação educativa; participar e contribuir no debate e 
formulação de prioridades das políticas públicas para infância e juventude. A aproximação com as 
ONGs indicou, em 2002, a necessidade de investimento em ações de formação intensiva, com duração 
de 10 meses e investimento de R$ 410 mil, posteriormente denominada Gestores de Aprendizagem 
Socioeducativa. 
Combate à fome e segurança alimentar 
� Muitas empresas estão participando das iniciativas do Governo Federal em torno da erradicação 
da pobreza e do combate à fome. Os bancos têm desenvolvido ou apoiado ações nesta direção, como 
as apresentadas a seguir. Cresce cada vez mais o entendimento de que é papel de toda a sociedade 
realizar ações em todos os níveis para combater a fome e a miséria, que atingem um grande 
contingente de pessoas no País. 
� O Banco do Brasil investiu cerca de R$ 2,6 milhões nas ações do Programa Fome Zero, lançado 
em abril de 2003. O banco estrutura e acompanha o desenvolvimento de ações propostas, buscando a 
integração entre elas a partir dos focos de atuação definidos para o combate à fome no País. Tem 
como foco geográfico o semi-árido nordestino, incluindo o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, 
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acampamentos e assentamentos rurais, população que vive dos e nos lixões, áreas remanescentes de 
quilombos e aldeias indígenas em situação de risco nutricional. Uma série de atividades vem sendo 
realizada, envolvendo as diferentes diretorias do banco e articulando as ações em torno dos objetivos 
do Programa Fome Zero. 
� O Banco Itaú e o Banco Itaú BBA mobilizaram seus empregados para doarem, voluntariamente, 
uma hora de trabalho para a Campanha Natal sem Fome, da Ação da Cidadania. Cerca de 16 mil 
colaboradores aderiram ao movimento, representando a arrecadação de R$ 430 mil, possibilitando a 
compra de 20 mil cestas básicas no valor de R$ 290 mil. O restante do valor foi doado ao Fundo 
Herbert de Souza Brasil Sem Fome e será utilizado em programas de subsídio à produção agrícola. 
Cultura e preservação do patrimônio cultural 
� O Citibank mantém o Projeto Biblioteca Viva, com um investimento de cerca de R$ 159 mil em 
parceria com a Fundação Abrinq. É uma ação cultural que considera o livro um direito e a leitura 
fundamental para o exercício pleno da cidadania, para o acesso à educação e a outras atividades 
culturais, bem como para o processo formativo e o desenvolvimento pessoal. 
� O Instituto Itaú Cultural foi fundado há 14 anos e é considerado de utilidade pública pelo Governo 
Federal. Tem como objetivo atuar como pólo estratégico para a construção da identidade do País e a 
promoção da cidadania. Oferece ao público uma programação diversificada e gratuita, além de 
pesquisa e conteúdo, mapeamento, fomento e estímulo à difusão de manifestações artísticas em 
diversas áreas. Em 2003, atuou com base em cinco plataformas: Mídia Arte, Rumos Itaú Cultural, 
Atividades Culturais, Ação Não-Presencial e Ações Educativas. Em 2003, o Itaú Cultural recebeu em 
sua sede paulista mais de 420 mil visitantes e promoveu monitorias para grupos provenientes de 495 
instituições que somaram mais de 30 mil participantes. 
� O Unibanco tem como braço cultural o Instituto Moreira Salles, criado em 1990 e que concentra 
os recursos repassados por seu mantenedor na criação e execução de projetos próprios. Para sua 
atuação sistemática em 2003, o IMS elegeu cinco áreas distintas: fotografia, literatura, cinema, artes 
plásticas e música popular brasileira. 
Desenvolvimento comunitário 
� Iniciativas de desenvolvimento comunitário são realizadas pelos bancos visando favorecer 
comunidades do entorno de suas unidades de negócio ou comunidades pobres distantes, aumentando a 
consciência de que é preciso oferecer a essas comunidades condições de decidir e realizar sua 
vocação, encontrar meios que favoreçam o seu desenvolvimento, com ampliação do capital social, da 
participação das pessoas e dos níveis de cooperação entre a população e as organizações locais. 
� O Santander Banespa apoiou, em 2003, a sistematização do Projeto A Colheita da Fazenda Escola 
Fundamar, que foi um dos quatro vencedores da edição do "Prêmio Criança 2002", da Fundação 
Abrinq. O projeto foi implantado em 1983 e realiza educação integrada do meio rural com o ensino 
básico nos municípios de Machado e Paraguaçu, no sul de Minas, para crianças de até 6 anos. Para 
essa sistematização, o banco investiu cerca de R$ 140 mil. 
Educação escolar 
� Os bancos têm demonstrado, ao longo dos anos, um compromisso com a melhoria da qualidade da 
educação e a ampliação do número de anos de estudo da população brasileira. São muitos os bancos 
que investem em ações ligadas à educação, de diferentes formas, com diferentes estratégias, parceiros 
e níveis de investimento. A postura que marca essa presença dos bancos na área da educação de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos é a co-responsabilidade, unindo esforços com organizações 
governamentais, não-governamentais e internacionais, em diversos níveis (comunitário, municipal, 
estadual ou federal). 
� A Aliança Social pela Educação foi constituída em 2001 e é formada pela Fundação BankBoston, 
ABN AMRO Real, BBV Banco, Citibank, Santander Banespa, Instituto Credicard, JP Morgan e 
Lloyds TSB. Sua primeira ação é o Programa Banco na Escola, no qual especialistas e voluntários dos 
bancos atuam na capacitação de conselhos escolares, grêmios e associações de pais e mestres, na 
gestão financeira dos recursos destinados à educação na cidade de São Paulo. O programa tem como 
parceiros o MEC, o Unicef e o Instituto Ayrton Senna. Em 2003, estabeleceu a meta de atingir toda a 
rede municipal de São Paulo, num total de 941 instituições de ensino. O investimento dos bancos 
somou R$ 1 milhão em 2003. 
� O ABN AMRO Real realiza desde 1998 o Projeto Escola Brasil, que já envolveu mais de 3.600 
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voluntários, empregados do banco, na adoção de 140 escolas públicas em todo o País. Cerca de 90 mil 
crianças e adolescentes foram diretamente beneficiados em atividades culturais, artísticas e esportivas 
que contribuem para diminuir a evasão escolar, melhorar a qualidade do ensino e fortalecer os canais 
de participação da comunidade na gestão escolar. O banco investe anualmente R$1,27 milhão no 
Projeto. 
� O Banco Bradesco criou, em 1956, a Fundação Bradesco, que mantém 40 escolas em todos os 
estados brasileiros e Distrito Federal, instaladas sobretudo em áreas de grande carência 
socioeconômica, atendendo gratuitamente mais de 105 mil alunos. As unidades escolares oferecem 
educação infantil, ensinos fundamental e médio, educação profissional básica e técnica e educação de 
jovens e adultos por meio do Telecurso. Os alunos da educação básica recebem alimentação, material 
didático, uniformes e assistência médica e odontológica. Através de parcerias com empresas, 
desenvolve ainda os Centros de Inclusão Digital (CIDs). Em 2003, a Fundação investiu R$ 138,3 
milhões. E, em 47 anos de existência, já formou e capacitou mais de 550 mil alunos. 
� Fundação Itaú Social, com um investimento de cerca de R$ 1,2 milhão, realizou, em 2003, a 
formação de professores integrantes do Programa Escrevendo o Futuro. Criado pela Fundação Itaú 
Social, em 2002, o programa visa contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no que se refere 
ao uso da escrita de alunos da 4ª e 5ª séries do ensino fundamental de escolas públicas brasileiras. O 
programa forma educadores e professores polivalentes e de Língua Portuguesa. Em 2003, foram 
oferecidas 40 horas de formação em cada uma das 14 cidades-pólo das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste do País. Realizou, ainda, com um investimento de cerca de R$ 778 mil, o Programa 
Melhoria da Educação no Município, lançado em 1999 para formar educadores e lideranças ligadas à 
educação, estimulando a articulação de diferentes setores da comunidade para o desenvolvimento de 
propostas educacionais. A idéia é favorecer o desenvolvimento local por meio da educação de todas as 
crianças no município. 
Educação profissionalizante 
� A preocupação com o preparo de adolescentes e jovens para o mercado de trabalho está presente 
no conjunto de ações dos bancos na área de educação profissionalizante. São experiências que não 
substituem a necessária educação regular, mas que criam condições para o primeiro emprego de 
membros de comunidades pobres do País. 
� O Banco Bradesco, por meio das escolas da Fundação Bradesco, oferece cursos de educação 
profissional básica e técnica, capazes de garantir ao aluno o direito ao permanente desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva e social. Na educação básica são mais de 130 opções de cursos nas 
áreas de gestão, imagem pessoal, indústria, informática, lazer e desenvolvimento social e turismo, 
entre outros. Os cursos técnicos são voltados para diversas áreas profissionais também. Foram 
investidos em 2003 aproximadamente R$ 16,3 milhões.  
� Em projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e 
com a Fundação Estadual Para o Bem Estar do Menor - Febem, a Fundação Bradesco oferece ainda 
formação para mais de dois mil jovens na área de informática. Os cursos são oferecidos nas unidades 
da Febem e propiciam a profissionalização dos internos, que se tornam monitores aptos a multiplicar 
conhecimentos na rede pública de ensino. O investimento foi de aproximadamente R$ 912 mil.  
� O Banco da Amazônia realiza o Projeto Renascer, com um investimento de cerca de R$ 43 mil, 
visando qualificar pessoas de baixo nível sócio-econômico e contribuir para a oportunidade do 
primeiro emprego, resgatando sua cidadania e auto-estima. Capacita profissionalmente jovens e 
adultos de baixa renda, com idade entre 18 e 30 anos, de Belém do Pará, em atividades como: 
garçom/garçonete, atendimento ao público, camareira e cabeleireira. 
� O Banco do Brasil, com um investimento de R$ 26,5 milhões, realiza o Programa Adolescente 
Trabalhador, desde 2001, com o objetivo de incluir socialmente jovens carentes, preparando-os para 
sua futura colocação no mercado de trabalho. O PAT é destinado a adolescentes de 15 e 16 anos e 4 
meses de idade, de famílias com renda de até 1/2 salário mínimo e cursando a 7ª Série do ensino 
fundamental ou equivalente. 
� O Banco do Nordeste realiza o Programa Jovem Guia de Turismo, com um investimento de cerca 
de R$ 195 mil, que objetiva patrocinar bolsas de iniciação ao trabalho para jovens que serão 
capacitados como guias turísticos, por meio de um processo educacional e cultural. O jovem-guia 
trabalha em pontos fixos - boxes de informações, museus, monumentos históricos etc, localizados nos 
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municípios de abrangência do projeto (Rio Grande do Norte e Alagoas). 
� O Banco Nossa Caixa implantou em 2003 o Projeto Nosso Adolescente Aprendiz, investindo R$ 
39 mil, dando oportunidade de profissionalização a 25 adolescentes, com idade entre 14 e 18 anos, 
incompletos, através da Lei Federal do Menor Aprendiz. É também parceiro há quatro anos do 
Programa Jovem Cidadão - Meu Primeiro Trabalho, do Governo do Estado de São Paulo, dando 
oportunidade para mais de 800 jovens com idade entre 16 e 21 anos, alunos do ensino médio de 
escolas públicas estaduais, se qualificarem para enfrentar o concorrido mercado de trabalho. Nos anos 
de 2002 e 2003 foram investidos R$ 345 mil. 
� O Banco Itaú, por meio do Programa Jovem Cidadão, em parceria com o governo do Estado de 
São Paulo e coordenado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, propiciou a participação 
de 121 jovens em atividades profissionalizantes. O programa visa oferecer aprendizado prático e 
bolsa-auxílio para jovens de 16 a 21 anos, que cursam o ensino médio em escolas públicas, 
propiciando acesso ao mercado de trabalho. A Fundação Itaú Social manteve seu apoio ao Programa 
Capacitação Solidária - direcionado à capacitação para o trabalho de jovens de 16 a 21 anos, 
provenientes de famílias de baixa renda. Voluntários do Banco Itaú atuaram como avaliadores no 
Concurso de Projetos do Capacitação Solidária em 2003, quando foram selecionadas as 30 ONGs 
atendidas, abrangendo 880 jovens da região metropolitana de São Paulo. Os representantes destas 30 
ONGs participaram do Curso "Gestão Social" com o objetivo de fortalecer o conhecimento sobre o 
3o. Setor, sobre a elaboração de projetos sociais e sobre as características da região metropolitana de 
São Paulo. Em 2004, terá início o programa de formação dos jovens, com a participação dos 
voluntários do Itaú. 
� O Deutsche Bank é uma das organizações que apóiam o Projeto Casulo, com um investimento de 
R$ 45 mil, que visa contratar, em período integral, adolescentes carentes da favela do Jaguaré, em São 
Paulo, para reciclar papel e transmitir conceitos de responsabilidade social. 
Erradicação do analfabetismo 
� Os bancos realizam ou apóiam ações de erradicação do analfabetismo nas comunidades do 
entorno das agências bancárias ou em regiões distantes, com baixo índice de desenvolvimento 
humano. O Programa Alfabetização Solidária, do Comunidade Solidária, transformado em 
organização não-governamental, vem recebendo o apoio de muitos bancos desde sua formação. 
Listamos a seguir alguns exemplos dessa parceria.  
� O Banco Bradesco, por meio da Fundação Bradesco, apóia o Programa Alfabetização Solidária, 
financiando 19 municípios da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Já foram investidos, desde o seu 
início, em 1998, mais de R$ 8,5 milhões, beneficiando diretamente 9.800 alunos e 196 alfabetizadores 
a cada ano. Em 2003 foi investido R$ 1 milhão. A Fundação conta com dois projetos próprios 
desenvolvidos em suas escolas para a erradicação do analfabetismo: o curso de alfabetização de pais 
de alunos e o telecurso. Este último é oferecido nas escolas da instituição e em telessalas disponíveis 
em 49 empresas conveniadas, tornando-se um curso flexível em relação aos horários, respeitando as 
variadas jornadas de trabalho e evitando o deslocamento do aluno até a escola. Juntos, esses dois 
projetos atenderam cerca de 20 mil pessoas em 2003. 
� O Banco da Amazônia apóia o Programa Alfabetização Solidária, com um investimento de R$ 
342 mil. Adotou três municípios da região amazônica (Feijó, Lábrea e Portel), posicionados entre os 
que possuem os piores índices de analfabetismo. 
� O Banco do Brasil realiza o BB Educar, com um investimento de cerca de R$ 3,2 milhões. O 
programa teve início em 1992, a partir da necessidade de alfabetizar os empregados do banco da área 
de serviços gerais; e, posteriormente, se expandiu para as comunidades de todo o Brasil, por meio do 
trabalho voluntário de seus empregados. Adota os pressupostos da pedagogia de Paulo Freire, de 
Emília Ferreiro e Vigotsky. Desde seu lançamento, foram alfabetizadas 150.862 pessoas. 
� A Fundação Itaú Social destinou ao Programa Alfabetização Solidária R$ 398 mil, em 2003, 
beneficiando quatro municípios de Minas Gerais e 2.000 alfabetizandos.  
� O Santander Banespa, com um investimento de cerca de R$ 25 mil, apóia o Programa 
Alfabetização Solidária, adotando o município de Manari, Pernambuco, que apresenta o mais baixo 
índice de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do País. O programa pretende colaborar com a 
promoção da auto-estima e da cidadania da população de Manari. Durante o ano de 2003 foram 
atendidas 250 pessoas entre jovens e adultos. Para o futuro, o banco pretende continuar apoiando 
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Manari por meio da Alfabetização Solidária e de outras organizações, como a Pastoral da Criança. 
� O Unibanco apóia o Programa EDH - Empresários pelo Desenvolvimento Humano, com um 
investimento de R$ 120 mil. Combater o analfabetismo e a distorção idade-série em municípios com 
baixo índice de desenvolvimento humano é também o objetivo deste programa. O seu público alvo 
são alunos do ensino público de várias cidades do Estado de Pernambuco. O banco também apóia o 
Programa Alfabetização Solidária, com um investimento de R$ 510 mil, que beneficia moradores das 
cidades de Alcobaça, Heliópolis, Lamarão, Lençóis e Presidente Tancredo Neves, na Bahia, Bodocó, 
São Bento do Uma, Cajazerinhas e Duas Estradas, em Pernambuco, e Serra Grande, na Paraíba. 
Erradicação do trabalho infantil 
� Os bancos estão empenhados na erradicação do trabalho infantil por meio de suas áreas de gestão 
e da relação com seus diferentes públicos, fornecedores e suas cadeias de negócio. Além disso, 
realizam também ações voltadas para a erradicação do trabalho infantil e para garantir às crianças 
regresso, acesso, permanência e sucesso na escola. 
� O BankBoston realiza o Projeto Russas desde 2001 e, em 2003, investiu cerca de R$ 125 mil, 
envolvendo a participação voluntária de empregados do banco, além de sua Fundação, do Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente, do Unicef, da Prefeitura Municipal de Russas, Ceará, de ONGs 
e do empresariado local. O projeto tirou do trabalho mais de 300 crianças e adolescentes na cidade por 
meio da oferta de bolsa-escola, de ações complementares à escola, do fortalecimento dos vínculos 
familiares, comunitários e escolares. Com base no modelo de Russas, em abril de 2003 o banco deu 
início ao Projeto Ribeirão das Neves, na cidade de mesmo nome, na região metropolitana de Belo 
Horizonte, MG. O objetivo, neste caso, é a erradicação do trabalho infantil em agricultura e lixões. O 
projeto - uma parceria entre o banco, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e a Prefeitura Municipal, com apoio do UNICEF - já conseguiu do Governo Federal a ampliação do 
atendimento do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) em mais 200 vagas, registrando, 
assim, o retorno de 430 crianças à escola. O projeto continua e o banco tem investido cerca de R$ 125 
mil anuais em Ribeirão das Neves. 
Esportes 
� Os bancos patrocinam diferentes modalidades esportivas e também realizam ações sociais por 
meio do esporte em geral, favorecendo a descoberta de novos talentos entre pessoas de comunidades 
pobres ou complementando a educação escolar. Alguns exemplos: 
� O Banco Bradesco desenvolve o Programa Finasa Esportes, projeto para a iniciação esportiva em 
vôlei e basquete, que reúne 4.300 meninas em 81 núcleos distribuídos entre escolas públicas e 
particulares do município de Osasco, em São Paulo. A freqüência à escola é fator determinante para a 
participação, além da dimensão sócio-econômica, também considerada. O trabalho contempla também 
a orientação sobre noções de higiene, gravidez precoce, estresse, antidrogas e adolescência. Possui 13 
equipes femininas de vôlei e basquete, compostas por 171 atletas, das categorias iniciante a adulto. O 
Finasa Osasco, time adulto de vôlei, é campeão de diversos torneios nacionais e internacionais e 
sempre colabora com liberação de atletas para a seleção brasileira da modalidade. Em 2003 foram 
investidos R$ 6 milhões no programa. 
� O Banco da Amazônia apóia o Projeto All Star Rodas que, por meio do esporte, contribui para a 
inclusão social de pessoas com deficiência. O banco investiu em 2003 cerca de R$ 173 mil no apoio 
ao time de basquete All Star Rodas, que conta atualmente com 60 atletas na faixa etária de 10 a 40 
anos, de ambos os sexos. O time patrocinado vem alcançando resultados positivos em diversas 
competições nacionais e internacionais. 
� O Banco Nossa Caixa realiza o Programa "Nosso Esporte", com o investimento de R$ 1,6 milhão, 
que tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento de atletas em modalidades olímpicas e para-
olímpicas, atendendo a demanda esportiva no Estado de São Paulo com programas de treinamento de 
qualidade. 
� A Caixa Econômica Federal patrocinou a Conferência Brasileira de Atletismo, com um 
investimento de R$ 550 mil. A Caixa patrocina há alguns anos o atletismo brasileiro, especialmente 
por ser uma modalidade esportiva que conta com maior número de jovens com poucos recursos, 
caracterizando o projeto como de alto interesse social. 
� O Citibank apóia o Projeto Corrida pela Paz, evento organizado pela Câmara Americana de 
Comércio, que visa buscar a confraternização entre os diversos setores da sociedade e uma reflexão 
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pela paz mundial, em lembrança ao 11 de setembro de 2001. 
Saúde 
� Os bancos também promovem ou apóiam iniciativas visando melhorar as condições de acesso a 
serviços e programas de saúde, seja fortalecendo políticas públicas, como também contribuindo com 
campanhas educativas e de prevenção de doenças. 
� O Banco Bradesco participa do programa Adote um Leito, desenvolvido por empresas e entidades 
em prol do Hospital Santa Marcelina, um dos maiores da periferia da Zona Leste de São Paulo. O 
programa tem como objetivo melhorar as condições de atendimento médico para a região. Foram mais 
de 1.800 atendimentos em 2003, com um investimento de R$ 100 mil.  
� O Banco do Brasil realiza o programa Criança e Vida, com um investimento de R$ 2,2 milhões ao 
ano. Seus objetivos são: reestruturar centros de atenção e tratamento do câncer voltados a crianças e 
adolescentes; capacitar e atualizar recursos humanos para melhorar a sua operacionalização e 
resultados terapêuticos; promover a integração de suas atividades assistenciais. O projeto visa também 
facilitar o acesso e a permanência dos pacientes nos centros de tratamento; garantir o atendimento 
multidisciplinar; incentivar a pesquisa na área da oncologia pediátrica e criar um sistema nacional de 
dados sobre o câncer infanto-juvenil. 
� O Banco Nossa Caixa realizou, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a 
Campanha de Prevenção e Combate a Dengue, produzindo 5 milhões de cartilhas, que foram 
distribuídas para os alunos de 7 a 12 anos da rede pública estadual de ensino, investindo R$ 300 mil 
na referida ação. 
Terceira Idade 
� Na área de valorização da diversidade, o segmento da população com mais de 60 anos recebe cada 
vez mais atenção dos bancos, seja em ações internas ou em ações que beneficiam a população em 
geral, sobretudo por meio de processos de mobilização para garantir e ampliar os direitos 
conquistados recentemente no Estatuto do Idoso. 
� O ABN AMRO Real realiza o Concurso Banco Real Talentos da Maturidade desde 1999, ano que 
a ONU declarou como Ano Internacional do Idoso. O investimento anual no programa é de R$ 6 
milhões e o concurso visa sensibilizar a sociedade, por meio da premiação de talentos em diferentes 
áreas de produção artístico-cultural, para a importância do respeito às pessoas com mais de 60 anos. 
Em seis concursos, foram inscritos cerca de 65 mil trabalhos. Os concursos incluem também a 
premiação de monografias e de programas exemplares sobre o tema, que são abertos à participação de 
qualquer faixa etária. O programa vem ampliando a atenção da sociedade em geral para o tema, por 
meio de aspectos positivos ligados à criatividade dos talentos da maturidade. 
Valorização da Diversidade 
� A valorização da diversidade, presente no campo da gestão, na relação com o público interno e 
demais públicos estratégicos dos bancos, também está incluída nas iniciativas sociais, favorecendo 
grupos em situação de vulnerabilidade e exclusão na sociedade, sobretudo produzindo referências 
para a superação dos mecanismos de discriminação. 
� O BankBoston realiza desde 1999 o Projeto Geração XXI, primeira iniciativa de ação afirmativa 
voltada para jovens negros no Brasil, que visa produzir condições de aprendizagem por meio de uma 
proposta educativa inovadora que garante a 21 jovens, na maioria mulheres, o acesso a novas 
linguagens e tecnologias, ampliando as possibilidades de eqüidade de condições econômicas, sociais e 
culturais. O banco investiu, em 2003, cerca de R$ 784 mil neste projeto.  
Voluntariado 
� A ação social dos bancos vem sendo compartilhada também com outras empresas da rede de 
relações, de fornecedores, clientes e também pessoas físicas, como colaboradores e seus familiares, 
em atividades que beneficiam a população em geral. Um dos reflexos dessa postura de co-
responsabilidade em torno das agendas de desenvolvimento sustentável é o aumento no número de 
iniciativas ou programas de voluntariado nas empresas.  
� No caso dos bancos, 50% possuem programa de voluntariado e 36% mantêm cadastro de 
empregados que queiram atuar como voluntários em ações sociais, chegando a 18.830 os inscritos 
nestes programas em 2003. Destes, 6.487 empregados já participam de ações voluntárias, excluindo 
atividades pontuais. Em relação a 2002, houve um crescimento significativo no número de voluntários 
cadastrados ou atuando: cerca de 80% a mais do que o número de cadastrados em 2002, e três vezes 
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mais do que o número de voluntários que atuaram em 2002. 
� A média de horas mensais destinadas ao trabalho voluntário, foi de 32 horas em 2003 e 6 horas 
em 2002, o que parece revelar que o tema do voluntariado vem merecendo cada vez mais atenção das 
empresas; e, sobretudo, que elas têm criado processos internos para aferir resultados, monitorar as 
ações, produzir relatórios sobre o volume de atividades e horas doadas, entre outras medidas de 
acompanhamento das ações. Chega a quase 19% o percentual de bancos que autorizam o uso 
controlado de horas pagas para o trabalho voluntário, sendo que, nos outros 81%, os empregados 
atuam voluntariamente fora do horário de trabalho. 
� O estímulo ao voluntariado implica também a destinação de recursos para as iniciativas ou 
programas de voluntariado, para 42% dos bancos. E 34% realizam atividades de capacitação ou 
formação dos empregados para qualificar a atuação como voluntários em ações no campo social. 
� Além dos empregados, 33% dos bancos mobilizam também fornecedores e 40% mobilizam 
clientes para iniciativas de ação social, o que acontece por meio da formação de alianças, do apoio a 
terceiros, de iniciativas próprias ou do convite para participar de iniciativas que os próprios bancos 
possuem. Em 38% dos bancos que possuem programas de voluntariado os familiares dos seus 
empregados também são incentivados a participar, assim como os seus prestadores de serviços (22%). 
� O Banco Bradesco, por meio das escolas da Fundação Bradesco, deu início em março de 2003 ao 
"Dia Nacional de Ação Voluntária". Trata-se de iniciativa que concentra uma amostra do trabalho 
voluntário relacionado aos diversos projetos pedagógicos que ocorrem no banco, no decorrer de todo 
o ano. Em um único dia, foram oferecidos mais de 190 mil atendimentos nas áreas de: lazer e 
entretenimento, educação, cultura, esporte, saúde preventiva, desenvolvimento comunitário e 
cidadania. A ação mobilizou mais de quatro mil voluntários, entre alunos, pais, empregados e 
profissionais de organizações parceiras de todo o País, que prestaram cerca de 200 serviços 
diferenciados às comunidades. 
� O Banco do Brasil mantém um Programa de Voluntariado e, em 2003, investiu cerca de R$ 576 
mil para fomentar a cultura do voluntariado entre empregados e familiares, reafirmando o 
compromisso de responsabilidade sócio-ambiental do banco. O programa envolve as seguintes ações: 
capacitação de empregados para atuação voluntária, disponibilizando ferramentas para a gestão social; 
curso auto-instrucional sobre o Terceiro Setor e voluntariado; promoção de palestras nacionais e 
internacionais sobre o tema; promoção de feiras de voluntariado; efetivação de parcerias para a 
implementação de projetos e campanhas; divulgação do programa pelos meios de comunicação da 
empresa; capacitação de 90 empregados em um curso de aperfeiçoamento em voluntariado; 
desenvolvimento de projetos sociais voltados para a geração do primeiro emprego; inclusão digital de 
pessoas com deficiência; geração de emprego e renda; entre outros. 
� O Banco Itaú iniciou em 2003, em caráter piloto, o Programa Itaú Voluntário, ancorado na crença 
de que, ao fazer parte da estratégia da organização, a responsabilidade social deve permear todos os 
níveis da instituição e seus colaboradores. Gerenciado pela Fundação Itaú Social e pelo Comitê de 
Apoio ao Voluntariado, o programa conta com a coordenação técnica do Centro de Voluntariado de 
São Paulo e o apoio da sua Área de Recursos Humanos. Para 2004 está prevista a expansão do 
programa para todos os empregados da Administração Central e da rede de agências. 
� O Banco Nossa Caixa realiza programa de voluntariado desde 2002, em parceria com a Unidade 
de Internação Provisória da FEBEM do Brás, em São Paulo. Os colaboradores voluntários 
desenvolvem atividades educativas, visando ao desenvolvimento dos menores entre 15 e 17 anos, 
principalmente através de palestras de prevenção DSTs/AIDS e Orientação Profissional, realizadas 
quinzenalmente. Foram atingidos nos anos de 2002 e 2003 2 mil jovens participantes. 
� O Banco Votorantim criou o Projeto Viver, proporcionando aos empregados a oportunidade de 
participarem voluntariamente de ações de transformação da realidade social, promovendo o 
desenvolvimento integral de famílias de comunidades carentes na região Sul da cidade de São Paulo. 
O banco optou por transformar o Projeto Viver numa organização não-governamental por meio da 
qual são realizadas ações voluntárias e de apoio a ações diversas na comunidade do Jardim Colombo, 
localidade beneficiada pela ação. O investimento anual do banco no Projeto Viver é de cerca de R$ 
262 mil. 
� O BankBoston, com um investimento de cerca de R$ 125 mil, realiza o Programa Participação 
Cidadã, que visa contribuir para o entendimento da cidadania e da participação social de empregados, 
familiares e outros públicos como voluntários. O Programa inclui ações como o Rally Social, que 
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também envolve outras empresas, a formação em responsabilidade social, o portal do voluntário BKB 
e o Projeto Raízes. 
� O Citibank realiza o Programa CitiEsperança, que surgiu em 1997, por iniciativa de um grupo de 
colaboradores do Rio de Janeiro, com o objetivo de ajudar as comunidades em torno das áreas de 
atuação da instituição. Depois de três anos de experiência consolidada, o banco resolveu apoiar o 
projeto e passou a realizar a Campanha CitiEsperança, com a contrapartida de um real para cada real 
arrecadado pelos funcionários. O programa promove campanhas pontuais, atuando em projetos 
comunitários e mobilizando voluntários para a atuação em projetos e campanhas. 
� O HSBC Bank Brasil possui o Programa de Ação Voluntária HSBC, criado em 2000, com a 
missão de desenvolver ações de solidariedade e estimular a responsabilidade social por meio do 
voluntariado entre os empregados e seus familiares. O programa atende várias instituições em todo o 
Brasil por meio de campanhas de incentivo à doação de materiais escolares, livros, alimentos, roupas, 
brinquedos, atividades voluntárias presenciais, como aulas de informática, idiomas, reforço escolar, 
dança, palestras educativas e atividades recreativas. São mais de 2 mil voluntários cadastrados no 
programa. O banco realizou em 2003 o Concurso Nacional de Redação, com um investimento de R$ 
10 mil, visando estimular empregados e seus familiares para o exercício do voluntariado, por meio da 
aproximação com entidades de atenção às crianças e adolescentes em situação de pobreza. 
� O Unibanco realiza o Programa Superação Social, uma iniciativa dos colaboradores do banco que 
objetiva incentivar o trabalho voluntário por meio de atividades sociais que resultem em efetiva ajuda 
a entidades. Em 2003, a terceira edição do Superação Social contou com a participação de todos os 26 
mil colaboradores, beneficiando em torno de 213 entidades de atenção a crianças, jovens e adultos 
pobres. 
Comunidade e Negócios/ Microcrédito  
� O microcrédito caracteriza-se pela geração de trabalho e renda, financiamento de atividades 
produtivas que propiciam o desenvolvimento sustentável. Esta iniciativa representa um estímulo a 
novos arranjos produtivos, propiciando uma melhor distribuição de renda e sendo um agente 
fundamental para a erradicação da pobreza no País. 
� Aproximadamente 35% dos bancos que participam deste relatório possuem atividade específica 
de microcrédito, como uma concessão de empréstimos de baixo valor a microempresários e/ou 
microempresas sem acesso ao sistema financeiro tradicional. Além disso, cerca de 14% possuem 
processos para acompanhamento dos impactos das suas operações de microcrédito no que se refere à 
erradicação da pobreza, geração de renda, estímulo ao empreendedorismo e inclusão social. Esse 
processo é realizado, por exemplo, através de trabalho de campo feito por agentes de crédito e 
assistência social, além de programas de treinamento e orientação visando a melhor estruturação dos 
novos negócios, bem como a capacitação de seus gestores e colaboradores.  
� Em 2003, do número total de clientes de microcrédito reportado pelos bancos, 78% são de bancos 
públicos e 22% são de bancos privados. As atividades na área de microcrédito passaram a ser 
reguladas pelo Governo Federal a partir de 2003, incentivando os bancos a ampliarem o crédito 
oferecido a populações de baixa renda, com impacto na redução da pobreza, na geração de trabalho e 
renda e na ampliação do número de pequenos empreendimentos. Muitos bancos já realizavam 
atividades nesta direção há alguns anos e, com a nova legislação, há um esforço de todos no sentido 
de potencializar essa iniciativa. 
� Com relação ao perfil de crédito dos bancos que participam desse relatório, 27,8% oferecem 
acesso a contas correntes e de poupança, sem restrições de renda, enquanto que 32,4% possuem 
programas de financiamento para novos empreendedores. Outros 25% possuem programas de crédito 
voltados para cooperativas ou incubadoras de empresas. Possuem políticas ou programas que 
possibilitam o acesso ao crédito para pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro formal 36,1% 
dos bancos, que visam a geração de renda e a eqüidade social como, por exemplo, o microcrédito e 
linhas de crédito diferenciadas com juros reduzidos para comunidades de baixa renda; 25,7% 
fornecem linhas de crédito para a aquisição de equipamentos ou modificação de processos que 
facilitem a inclusão social. Adaptação de equipamentos para a contratação de deficientes físicos, 
programas de inclusão digital, dentre outros; e estabelecem políticas explícitas com orientação de 
normas, procedimentos e/ou rotinas de administração para subsidiar o processo de tomada de decisão 
em concessão de crédito e/ou investimentos em relação a riscos sócio-ambientais 38,2% dos bancos 
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que participam desta amostra.  
� O ABN AMRO Real, por meio da Real Microcrédito Assessoria Financeira S.A., atua desde 2002 
e investe anualmente R$ 528 mil. O microcrédito é produtivo e assistido, destinado aos 
empreendedores de comunidades carentes ou de baixa renda, sejam eles formais ou não. Sua missão é 
"melhorar o fluxo dos recursos financeiros no País, oferecendo às populações de baixa renda linhas de 
crédito que permitam a criação e o crescimento de pequenos negócios, gerando (auto) emprego e 
renda para a realização de projetos de vida". Foram realizadas 870 operações em 2003, com 579 
clientes ativos. 
� O Banco Nossa Caixa é o responsável pela liberação dos recursos que são solicitados através do 
Banco do Povo Paulista, a bem-sucedida experiência de microcrédito para pequenos empreendedores, 
lançada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com os municípios paulistas. O pagamento 
pode ser realizado em até 18 meses, com juros de 1% ao mês e já atingiu a cifra de mais de R$ 150 
milhões emprestados. 
� O Banco Bradesco opera com microcrédito desde agosto de 2003. Sua linha é destinada a pessoas 
físicas e microempresários clientes do Bradesco e do Banco Postal, que é um forte aliado do Bradesco 
em operações dessa natureza. Por meio do Banco Postal, pessoas que antes não tinham acesso a 
qualquer tipo de serviço bancário e empréstimos, foram incluídas no sistema financeiro. A carteira de 
microcrédito do Bradesco é de R$ 371,9 milhões, o que representa mais de 726 mil contratos 
realizados por essa linha em todo o Brasil. 
� A Caixa Econômica Federal realiza o Projeto Microcrédito Caixa, com um investimento de R$ 6 
milhões, em parcerias com OSCIP's (Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público) e SCM's 
(Sociedades de Crédito ao Microempreendedor). O projeto foi iniciado em 2001 nos estados da Bahia, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram realizadas cerca de 4 mil operações, principalmente 
com microempreendedores formais e informais e com pessoas físicas. As operações são intermediadas 
pelas OSCIP's e SCM's, que fazem a prospecção dos clientes. 
� O Santander Banespa atua na área do microcrédito desde agosto de 2003, com um investimento 
de R$ 180 mil e atuando diretamente nas comunidades, em parceria com entidades capacitadas. O 
microcrédito não pretende ser assistencialista e nem ação de natureza filantrópica, mas representa o 
apoio a negócio de pequenos empreendedores para que eles consigam ampliar sua renda e seu 
negócio. Foram atendidas 1.987 pessoas, 200 créditos foram aprovados, com oito treinamentos e 159 
pessoas treinadas. 
� O Unibanco realiza o Projeto MicroInvest, ação econômica de forte impacto na geração de 
emprego, na distribuição de renda e, conseqüentemente, no aumento do consumo. Direcionado a 
micro e pequenos empreendedores, formais ou informais, o crédito se destina a capital de giro e 
investimentos. Desde que surgiu, em 2001, o MicroInvest já realizou 4.800 operações, com volume de 
quase R$ 7 milhões e valor médio por operação de R$ 1.400.  

Fonte: Febraban [2004]. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


