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RESUMO 

A concep<;ao do desenvolvimento sustentavel deve ter como proposta a sua 
transforma<;ao em realidade em termos de dimensoes sociais, econ6micas, 
institucionais e ambientais. A busca da aplica<;ao do conceito de desenvolvimento 
sustentavel deve ocorrer no processo de gestao, tendo como ponto crucial as 
particularidades e especificidades que a realidade apresenta. Os pressupostos mais 
relevantes para a gestao tern como ponto integrador o homem, o social, o 
econom1co e as suas intera<;6es com a natureza. Como condi<;ao essencial 
sobressai no processo de gestao a responsabilidade ambiental. Verifica-se 
atualmente a necessidade de racionalizar e otimizar a utiliza<;ao dos recursos 
naturais dentro de uma visao de Iongo prazo, levando-se em conta os principios da 
conserva<;ao, reciclagem, poupan<;a e precau<;ao. Esses principios devem ser 
aplicados a toda a<;ao humana, caso contrario, serias conseqOencias podera ocorrer 
afetando o processo de desenvolvimento, como por exemplo: o desperdicio de 
recursos, a degrada<;ao ambiental, perda do patrim6nio natural, gastos voltados para 
recuperar areas afetadas com usos inadequados etc. Os principios tambem sao 
importantes para a gestao, pois norteiam a tomada de decisoes e as a<;6es a serem 
desencadeadas em prol do desenvolvimento sustentavel. 

Palavras Chave: Desenvolvimento Sustentavel, Sistema financeiro, Gestao de 

Neg6cios. 
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1 INTRODUCAO 

As empresas precisam se tornar ambientalmente responsaveis para 

permanecerem no mercado. A sustentabilidade depende dos objetivos pelos quais 

as empresas desejam planejar e executar aspectos de seus neg6cios. Uma das 

abordagens neste trabalho e a relagao entre o risco e os retornos favoraveis das 

instituigoes bancarias no planejamento e execugao de transagoes financeiras 

visando a sustentabilidade. 0 Banco ABN, em estudo, busca apresentar de forma 

transparente o posicionamento e o desempenho da organizagao em criterios 

ambientais, sociais, econ6micos e de governanga. Porem, os gestores ainda se 

deparam com barreiras porque nao e tao simples e nem facil para uma cultura, que 

ha seculos valoriza a independencia, passar a aceitar a interdependencia como 

realidade a ser vivida e gerenciada. A participagao do Banco ABN segue suas 

convicgoes nao esperando leis nem regulamentos para inovar, aperfeigoando sua 

gestao de risco, trazendo aspectos e disciplinas que permitem uma visao mais 

precisa da realidade dos recursos financeiros, humanos e ambientais. 

0 presente estudo se faz necessaria devido a grande conscientizagao gerada 

no Brasil e no mundo. lmplantar a Sustentabilidade ainda e um desafio para 

organizagoes. Com as desigualdades sociais, cada vez mais a comunidade esta a 
procura de organizag6es responsaveis, que invistam em melhorias no mundo. 

Seguindo esse conceito o trabalho pretende abordar a busca do ABN e seus 

colaboradores no alcance a grandes empreitadas sociais, e seu aperfeigoamento. 

Este trabalho tem como objetivo verificar o alinhamento das praticas 

empresariais bancarias de sustentabilidade corporativa com o referendal te6rico 

sabre o tema, buscando verificar sua influencia sabre a criagao de valor para os 

investidores e oferecer um benchmark para o aperfeigoamento da gestao 

empresarial. Para tanto, foi realizado um estudo de caso sabre o ABN AMRO REAL. 

Os principais t6picos que serao abordados neste trabalho sao: Sustentabilidade 

empresarial no sistema financeiro e bancario e o estudo de caso do ABN AMRO 

REAL 

Para fundamentar o objetivo do trabalho, lnicialmente foi realizada uma 

pesquisa nos conceitos e publicagoes sabre sustentabilidade, e uma busca 
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documental acerca do ABN e de suas a<;oes de sustentabilidade, visando o 

levantamento de dados secundarios. A pesquisa documental foi feita com base em 

material obtido junto a empresa estudada. Foram objetos de consulta e analise as 

seguintes fontes de dados: Relat6rio anual de sustentabilidade do Banco ABN, 

a<;oes ja feitas, o que esta dando certo e pesquisa no site do ABN. 

0 presente trabalho aborda suas fundamenta<;oes na area empresarial 

voltada principalmente para o sistema financeiro e a importancia da etica na 

responsabilidade social, e o Estudo de Caso do Banco ABN AMRO REAL e seu 

Programa de Sustentabilidade, com suas implementa<;oes e contribui<;oes para o 

desenvolvimento sustentavel. 
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2 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

"0 desenvolvimento sustentavel e aquele que atende as necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerac;oes futuras atenderem as suas 

pr6prias necessidades". (Comissao Mundial, Relat6rio Nosso Futuro Comum, 1987). 

Esta foi a definic;ao de desenvolvimento sustentavel apresentada no relat6rio 

"Nosso Futuro Comum", publicado em 1987, que resultou do trabalho conjunto de 

representantes de 21 governos, lideres empresariais e representantes da sociedade. 

A Comissao ficou conhecida por criar a definic;ao para desenvolvimento sustentavel 

mais aceita mundialmente ate hoje. 

0 desenvolvimento sustentavel foi concebido como urn conjunto de ac;oes 

voltadas a soluc;ao ou, no minima, reduc;ao de grandes problemas de ordem 

economica, ambiental e social, tais como esgotamento de recursos naturais, 

desigualdade social ascendente e crescimento economico ilimitado. Problemas que 

ameac;am a nossa sobrevivencia e demandam ac;ao conjunta de governos, 

empresas e sociedade para serem superados. lntegrar de forma equilibrada os 

aspectos ambientais, sociais e economicos e respeitando a sua interdependencia, e 

o que o desenvolvimento sustentavel propoe. 

Sustentabilidade se define como urn principia de uma sociedade que mantem 

as caracteristicas necessarias para urn sistema social justa, ambientalmente 

equilibrado e economicamente pr6spero por urn periodo de tempo Iongo e indefinido. 

De acordo com estudiosos, que criaram o equilibria entre os tres pilares: economico, 

ambiental e social para obtenc;ao do sucesso nos neg6cios, a expectativa de que as 

empresas devem contribuir de forma progressiva com a sustentabilidade, surge do 

reconhecimento de que os neg6cios precisam de mercados estaveis, e que devem 

possuir habilidades tecnol6gicas, financeiras e de gerenciamento necessarias para 

possibilitar essa transic;ao rumo ao desenvolvimento sustentavel. As ac;oes e 

inovac;oes das empresas nesse sentido devem ser cada vez mais disseminadas na 

busca em ampliar a eficiencia e a efetividade da sustentabilidade. 

A ONU, Organizac;ao das Nac;oes Unidas, em mais uma de suas iniciativas de 

cooperac;ao internacional em busca de fomentar o desenvolvimento sustentavel, no 

ano 2000, propos as "Oito Metas do Milenio" que seguem abaixo, ate 2015: 
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• Acabar com a fome e a miseria; 

• Educa<;ao basica e de qualidade para todos; 

• lgualdade entre sexos e valoriza<;ao da mulher; 

• Reduzir a mortalidade infantil; 

• Melhorar a saude das gestantes; 

• Combater a AIDS, a malaria e outras doen<;as; 

• Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 

• Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento; 

2.1. SOBREVIVENCIA EMPRESARIAL 

A agenda das empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentavel 

pode ser resumida em dois blocos: desafios e oportunidades. Mudan<;as climaticas, 

legalidade moral, e ferramentas de gestao e de dialogo com os publicos estrategicos 

sao alguns dos temas sobre os quais lfderes empresariais e estudiosos tern se 

debru<;ado. 

Todos esses esfor<;os visam evoluir a gestao das empresas e a forma como a 

sustentabilidade esta inserida em seus neg6cios. E a grande parte desses modelos 

de neg6cios e direcionada a encontrar solu<;6es em produtos e servi<;os para uma 

pequena parcela da popula<;ao mundial com poder aquisitivo. 

Entender as novas demandas e possibilidades que este mercado representa 

e sem duvida, urn dos maiores desafios das empresas nas pr6ximas decadas. 

2.1.2 Visualiza~ao do desenvolvimento Sustentavel 

Muito do pensamento em torno do desenvolvimento sustentavel e de urn 

futuro preconcebido e atingivel mediante a<;ao humana coletiva e aten<;ao politica 

concentrada. E como se o desenvolvimento sustentavel fosse uma casa da qual ja 

se conhecesse a planta, o conhecido triangulo formado pela economia, sociedade e 

meio ambiente, e precisasse apenas da constru<;ao. Assim e o mundo da Reforma 

da Polftica da Perspectiva Ambiental Global 3 (UNEP 2002), na qual a lideran<;a 

politica, desperta ao desafio do desenvolvimento sustentavel, toma decis6es em 
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conjunto para o estabelecimento de politicas, programas, estruturas institucionais, 

mecanismos de verbas e lideranga. Porem, parece existir urn pessimismo e 

ceticismo profundamente enraizado em relagao a essa possibilidade; a sensagao de 

que a vontade politica necessaria para impulsionar o mundo nessa trajet6ria e 

inexistente tanto no ambito global quanta no nacional. 

Uma outra linha de pensamento e a de urn futuro pre-estabelecido, 

determinado pelo processo implacavel do comercio, como se a hist6ria fosse urn rio, 

poderoso seguindo irresistivelmente urn curso descendente, determinado pela forga 

economica, em que o unico recurso sera a remogao de obstaculos ou a construgao 

de barragens. Esse e o mundo da Reforma do Comercio (UNEP 2002), no qual a 

mao invisivel do mercado direciona agoes de interesse publico, definidas de alguma 

maneira. Porem, essa visao tambem e danificada pelo sentimento de desespero 

tanto em relagao ao aspecto benetico do mercado quarito a neutralidade de seus 

principais beneficiados. 

2.1.3 Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento SustentilVel 
(CEBDS) 

0 CEBDS fundado em 1997 e uma coalizao formada pelos principais grupos 

empresariais do Brasil, sem fins lucrativos e que tern como missao "integrar os 

principios e praticas do desenvolvimento sustentavel no contexte de neg6cio, 

conciliando a dimensao economica, social e ambiental". A certeza de que o setor 

empresarial brasileiro deveria estabelecer a promogao do desenvolvimento 

sustentavel fez com que o CEBDS criasse o Relat6rio de Sustentabilidade 

Empresarial, onde as empresas associadas expoem suas agoes nas areas de 

ecoeficiencia e responsabilidade social e demonstram sua visao quanta ao 

desenvolvimento sustentavel. 

2.1.4 indice de Sustentabilidade Empresarial- BOVESPA 

0 indice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi criado pela Bolsa de 

Valores de Sao Paulo (Bovespa) e teve sua primeira divulgagao em 1 o de dezembro 

de 2005. 0 ISE consiste em urn indice que mede o retorno total de uma carteira 
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te6rica composta por aproximadamente 40 ac;oes de empresas com reconhecido 

comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial. 0 

ISE nasceu como uma resposta a tend€mcia mundial de busca por empresas 

socialmente responsaveis, sustentaveis e rentaveis para aplicac;ao de investimentos. 

0 Brasil ja experimenta indicios desta tendencia, o que impulsionou a Bovespa a 
criac;ao de urn indice de ac;oes que contemplasse os investimentos socialmente 

responsaveis. 

Nesse sentido, o indice e composto pelas empresas que se destacam em 

materia de responsabilidade social e tern como proposta ser urn referencial de 

medida de desempenho das ac;oes das empresas participantes. Alem disso, 

contribui para o incentivo a adoc;ao de praticas socialmente responsaveis por parte 

das companhias. A participac;ao esta condicionada ao preenchimento do 

questionario de avaliac;ao e que, posteriormente, sera submetido a uma analise 

estatistica e ao calculo do indice. Alem de funcionar como uma medida de 

desempenho, o ISE pode permitir o reconhecimento da organizac;ao pelo mercado 

ao sinalizar que as empresas participantes preenchem requisitos que viabilizam a 

sustentabilidade no Iongo prazo. 

2.2 SUSTENTABILIDADE E 0 RISCO NO SISTEMA FINANCEIRO BANCARIO 

No mundo mercadol6gico crescem as preocupac;oes em direcionar as 

atividades das empresas para a sustentabilidade. Existe uma discussao entre o que 

seria crescimento sustentado e desenvolvimento sustentavel. A palavra crescimento 

estaria ligada ao acumulo de riquezas, ao dinamismo da economia (consumo, 

investimentos e gastos), a criac;ao de mecanismos antiinflacionaria, ao controle de 

deficit publico, a balanc;a de pagamento e a poupanc;a. Os processos de crescimento 

e de estabilizac;ao financeira de urn pais nao abordam a questao da igualdade e 

justic;a social: 0 atual modelo de crescimento economico gerou enormes 

desequilibrios. Se, por urn lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por 

outro lado, a miseria, a degradac;ao ambiental e a poluic;ao aumentam dia-a-dia. 

Diante desta constatac;ao, surge a ideia do Desenvolvimento Sustentavel, buscando 

conciliar o desenvolvimento economico com a preservac;ao ambiental e, ainda, o tim 

da pobreza do mundo. 



7 

0 desenvolvimento sustentavel considera importante a gera<;ao de riquezas, 

mas tern por meta distribui-las de forma a conciliar tecnologia e o processamento de 

materias prima de modo que elas nao se transformem em lixo, a preserva<;ao dos 

recursos naturais, politicas de apoio educacional e cria<;ao de empregos. 

Apesar do sistema financeiro bancario nao discursar de forma euf6rica sobre os 

parametres de sustentabilidade, suas a<;6es de financiamento e investimento 

trabalham com aspectos ligados aos direitos humanos, prote<;ao ambiental, 

parcerias, flexibilidade, diversidade, seguran<;a, riscos, que por sua vez permitem 

manter o prindpio do lucro globalizado viabilizado, em grande parte, pela tecnologia 

das maquinas. Na mensura<;ao de sucesso economico, o aumento da eficiencia 

produtiva dos investimentos esta ligado aos mecanismos do mercado de credito, as 

tendencias tecnol6gicas, as oportunidades de neg6cios, as novas formas de trabalho 

e ao fortalecimento de capacidades humanas e institucionais sustentaveis. As 

alternativas relacionadas a produ<;ao e seus impactos no ambiente sao 

desconsideradas nos calculos das op<;6es lucrativas. Segundo estudiosos e dificil 

aplicar o conceito de desenvolvimento sustentavel. Ele estabelece novas exigencias 

de desempenho para a sociedade e para as empresas que provocam muitas formas 

de mudan<;as 

Os Bancos desempenham importante papel na economia, especialmente no 

Brasil: contribuem para o investimento no setor produtivo, atraves de financiamento 

ou capitaliza<;ao via mercado de capitais, fornecem produtos e servi<;os bancarios, 

geram empregos e financiam a divida publica federal, atraves dos titulos mantidos 

em carteira ou transacionados no mercado. Entretanto, existe urn papel ainda nao 

desempenhado no tocante a redu<;ao das desigualdades sociais, crescimento da 

economia e democratiza<;ao de produtos e servi<;os. 

0 risco bancario e uma combina<;ao de probabilidades de urn evento e de 

suas consequencias danosas que uma empresa esta sujeita ao desempenhar suas 

atividades. Em algumas situa<;6es, o risco e o desvio do que e esperado. Ele pode 

ser entendido como uma medida do desconhecimento que urn investidor tern a 

respeito do retorno de seus ativos (financeiros ou nao). Por exemplo, em se tratando 

de uma empresa, pode-se pensar em termos de uma medida da variabilidade do 

lucro por a<;ao de ano a ano; urn produtor de cafe poderia pensar em termos da 

variabilidade do pre<;o do cafe no mercado internacional e urn especulador no 
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mercado acionario poderia pensar em termos da variancia dos retornos de suas 

aplicagoes. A analise de risco torna-se imprescindfvel, cada vez mais, para 

identificar as fontes de perdas e para estimar o valor em risco nas atividades 

bancarias. Fornece as instituig6es financeiras, que dela se utilizam, uma base a 

ponderagao do risco, ao seu tratamento e a sua aceitagao. As informag6es podem 

incluir dados hist6ricos, analises te6ricas, opinioes de especialistas e a preocupagao 

dos stakeholders, pessoas-chave com poder de estabelecer ou influenciar na 

definigao de quais riscos podem/devem ser assumidos, bern como aprovar medidas 

para a redugao dos riscos. No lado dos tomadores de emprestimo, o quadro tambem 

apresenta praticas de responsabilidade. No mundo dos neg6cios, existe algo mais 

grave do que perder dinheiro: perder a confianga. Delineiam-se mudangas na cultura 

empresarial, com praticas e tendencias voltadas para as atitudes de integridade e de 

confianga. Um outro aspecto de mudanga, ainda em incubagao, previsto por 

especialistas, e a transparencia, uma exigencia vinda dos clientes que pedem 

numeros e clareza nas informag6es. Um sistema de gerenciamento de risco 

considerado eficiente pode incluir, tanto o planejamento estrategico, quanta a 

tomada de decisoes. Os processes de selegao e de implementagao de medidas 

modificam os rumos do risco. 

0 objetivo e sempre de diminuir ou eliminar os impasses que refletem a 

cultura da organizagao. Dessa forma a polftica de risco da organizagao, definida 

como os princfpios gerais e diretrizes especfficas de ag6es relativas ao risco, precisa 

ser extremamente ponderada e determinar os processes operacionais mais 

importantes, limites, objetivos de performance baseados no risco e nos 

procedimentos para o gerenciamento de risco. Uma menor ou maior aceitagao do 

risco, identificado em atividades de forma consciente e racional, depende dos 

criterios de gerenciamento definidos pela organizagao, e tambem da reserva de 

capital feita pela instituigao financeira para proteger-se contra as perdas inesperadas 

quando realiza atividades em suas linhas de neg6cios ou produtos. Portanto, 

um controle do risco atraves de um conjunto de atividades de monitoragao, controle 

de gestao, ag6es de controle de neg6cios e obtengao de informagao e controle de 

processo para obte-lo, com o objetivo de suavizar a probabilidade de um evento de 

risco indesejavel exigem supervisao, imposigao e exames peri6dicos. Nesse 

processo, os controles sao projetados pelas pr6prias instituig6es financeiras para 
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fornecer uma aceitavel garantia de execu<;ao no cumprimento dos seguintes 

objetivos: efetividade e eficiencia das opera<;oes; confiabilidade de reportes 

financeiros; conformidade com as leis e regulamentos. 0 controle lnterno e realizado 

por pessoas em todos os niveis da organiza<;ao (Conselho de Administra<;ao, 

administradores e empregados), podendo ser norteados por a<;oes do banco 

regulador (BACEN- Banco Central). 

Um evento de risco, fato ou acontecimento que decorre diretamente da 

intera<;ao de uma combina<;ao de fatores (ambiente externo, estrategia e 

organiza<;ao, pessoas, processes, materiais, facilidades e equipamentos, tecnologia 

e informa<;ao), pode produzir consequencias danosas ou prejudiciais aos interesses 

da empresa. A exposi<;ao a ele surge quando qualquer fonte de renda de uma 

empresa e afetada negativamente por mudan<;as em variaveis-chave e/ou na 

ocorrencia de um evento de risco bern definido e/ou em cenarios que apresentem 

riscos. 

A gestao do risco inclui tipicamente identifica<;ao dos fatores, a classifica<;ao, 

caracteriza<;ao dos elementos, a avalia<;ao, a aceita<;ao ou nao aceita<;ao, num 

determinado horizonte de tempo, a analise da significancia do risco para o neg6cio 

baseado nos criterios de risco selecionados pela gestao, bern como tratamento do 

risco e a sua comunica<;ao aos gestores da empresa. A indicadores, modelos, que 

fornece uma antevisao da posi<;ao de risco de um Banco. Tambem sao chamadas 

de indicadores chaves de desempenho. Sao indicadores dos problemas em um 

processo analisado desse Banco. Podem ser utilizadas em metodos qualitativos, 

auditoria, modelos causais e redes neurais. 

Para evitar ou minimizar situa<;oes prejudiciais a institui<;ao e necessaria 

efetivo gerenciamento, ou seja, atividades coordenadas para dirigir e administrar o 

nivel de risco em uma institui<;ao. 
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3 CODIGO DE ETICA BANCARIA: 

3.1 ESTATUTOS DO SISTEMA NACIONAL DE ETICA BANCARIA 

0 C6digo de Etica Bancaria e os Estatutos do Sistema Nacional de Etica 

Bancaria foram elaborados por uma Comissao de alto nivel da FEBRABAN e 

aprovados por seu Conselho Diretor. 

0 Sistema Nacional de Etica Bancaria constitui-se como o organismo para 

assegurar a observancia dos principios estabelecidos no C6digo de Etica, o 

aprimoramento do sistema bancario, a defesa dos mercados em que os bancos 

atuam a projegao de imagem adequada e a promogao de praticas legitimas de 

mercado. 

As entidades financeiras filiadas a Federagao Brasileira de Bancos 

subscrevem o presente CODIGO DE ETICA BANCARIA, adotando-o como 

declaragao de principios eticos nos quais fundamentam o exercicio de sua atividade 

profissional. Submetidos OS bancos a agao reguladora e fiscalizadora do Estado, 

declaram que o compromisso do exercicio de suas fungoes, por gerar especialmente 

atos fundados na confianga, excede dos quadros das normas legais, devendo 

submeter-se necessariamente a altos principios eticos. 

Comprometem-se os bancos a observancia dos principios enunciados e ao 

acatamento das solug6es decorrentes dos mecanismos de ajustamento, buscando, 

no quadro das leis do Pais, o justa equilibria entre a agao natural da concorrencia e 

o respeito aos preceitos eticos. 

3.1.1 Principios eticos fundamentais 

1. 0 sistema bancario, atuando em mercados CUJO adequado funcionamento 

depende da dinamica presenga da iniciativa empresarial, zelara pela preservagao do 

sistema de liberdade de iniciativa. 

2. Em seu relacionamento com o publico, cuidarao os bancos de assegurar plena 

defesa aos interesses de cada aplicador, financiado, ou usuario de servigos. 
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3. Procederao os bancos de mane1ra a estabelecer, em face do publico, 

transparencia de seus procedimentos e do estilo de sua atividade. 

4. Subordinados a disciplina normativa estatal, buscarao os bancos contribuir para 

que essa disciplina, voltada para a defesa da poupanga social, nao iniba a dinamica 

presenga da empresa-banco. 

5. Zelarao os bancos para que nenhum banco receba individualmente beneffcio 

discriminat6rio de qualquer tipo e a qualquer nivel, assegurada a isonomia para a 

atividade de bancos publicos e privados, de forma a preservar para cada segmento 

do sistema bancario tratamento compativel com suas caracteristicas. 

6. Os bancos observarao o sistema de normas legais que regem sua atividade e os 

reclamos dos deveres normais implicitos em toda a atividade mercantil. 

7. Agirao os bancos em consonancia com seu dever de responsabilidade social e 

espirito publico. 

8. Nas relagoes com as autoridades, os bancos combinarao o dever de respeito as 

respectivas investiduras e o dever de preservar os mecanismos do mercado. 

9. Manterao os bancos estrito sigilo sobre suas operagoes e servigos buscando 

frustar quaisquer agoes ou intengoes que se oponham a esse dever de sigilo. 

10. Valer-se-ao os ban cos, dinamicamente, do direito e do dever de competir, 

respeitando a agao legitima das demais instituigoes financeiras. 

11. Cuidarao os bancos, ao comporem seus quadros funcionais, de que suas 

contratagoes nao significarao esvaziamento de quadros de banco concorrente, ou de 

setor ou segmento seu. 

12. Opor-se-ao os bancos a toda agao violadora de normas legais e de regras de 

mercado que componham o ambiente da atividade bancaria. 

13. Atuara cada banco nos mercados com a preocupagao de que nao possa sua 

presenga distorce-los e ferir a imagem de qualquer banco, em especial, ou de 

instituigao bancaria, genericamente. 

14. Os bancos apoiarao toda agao voltada para defesa e preservagao do regime de 

iniciativa empresarial. 

15. Os bancos terao em conta as finalidades s6cio-econ6micas do sistema bancario, 

que devem ajustar-se ao pleno exercicio de sua atividade empresarial. 
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3.1.2 Deveres dos bancos 

a) Exercer a intermedia<;ao financeira nos termos das prerrogativas legais que lhes 

forem cometidas pelo Poder Publico; 

b) Zelar para que os servi<;os decorrentes do exercfcio da intermedia<;ao financeira e 

quaisquer outros servi<;os que lhes sejam autorizados em decorn§ncia de sua 

participa<;ao no mercado financeiro,ou exercidos por delega<;ao do Poder 

concedente, quer de sua livre iniciativa, sejam efetivados mediante remunera<;ao 

adequada; 

c) Observar as regras do mercado, da boa tecnica bancaria e os princfpios eticos; 

d) Submeter-se aos princfpios eticos, observando o C6digo de Etica Bancaria; 

e) Opor-se a viola<;oes do sistema de intermedia<;ao legltima no mercado financeiro; 

f) Apoiar toda a<;ao preservadora dos mecanismos do mercado financeiro; 

g) Observar o interesse social em que operem com a necessaria seguran<;a e 

adequada liquidez as institui<;oes financeiras; 

h) lntegrar suas associa<;oes de classe e apoia-las na defesa dos imperatives eticos; 

i) Contribuir para analise, avalia<;ao, aprimoramento e bom encaminhamento de 

sugestoes ou propostas de entidades participantes do sistema; 

j) Observar escrupulosamente, na divulga<;ao de sua publicidade, os padroes eticos 

de conduta estabelecidos no C6digo Brasileiro de Auto-Regulamenta<;ao Publicitaria, 

compatibilizando o direito de informa<;ao do mercado e o dever de sigilo. 

3.1.3 Responsabilidades das institui~oes 

Compete aos bancos zelar: 

a) pela observancia das normas legais que legitimam suas opera<;oes ativas e 

passivas e pela observancia dos princfpios eticos no exercfcio da atividade bancaria, 

nao incentivando, nem permitindo, aceitando ou endossando praticas desleais de 

mercado, realizadas em seu nome, dentro ou fora de suas dependencias, por 

dirigentes ou prepostos; 

b) pelo estabelecimento de criterios tecnicos para a sele<;ao de seus emprestimos e 

aplica<;oes e para a prote<;ao de seus ativos, obedecendo aos preceitos de 

prudencia, discri<;ao e seguran<;a; 
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c) pela proporcionalidade de suas operagoes ativas e passivas em face de sua 

estrutura de recursos; 

d) pela legitimidade de suas operagoes ativas; 

e) pelo carater de suas operagoes passivas; 

f) contra inobservancias de regras do mercado; 

g) pela integral e adequada contabilizagao de todas as suas operagoes e 

responsabilidades diretas e indiretas dentro das normas legais; 

h) contra praticas desleais. 

3.1.4 lnfrac;oes e penalidades 

Os infratores das normas estabelecidas neste C6digo estarao sujeitos as 

seguintes penalidades: 

a) Entrevista esclarecedora com o Presidente do Conselho de Etica da 

Federagao; 

b) Recomendagao em carta reservada; 

c) Advertencia em carta reservada; 

d) Advertencia em entrevista reservada com o Presidente do Conselho de Etica da 

Federagao; 

e) Desligamento publico da instituigao, das associagoes civis de Bancos, par 

deliberagao do Conselho Diretor da FEBRABAN mediante recomendagao do 

Conselho Nacional de Etica Bancaria- CONEB. 

3.1.5 Competemcias 

1. Compete privativamente ao CONEB apreciar originariamente a conduta dos 

bancos associados, em face das disposigoes deste C6digo, por iniciativa propria ou 

par solicitagao de qualquer dirigente de banco associado. 

2. Recurso das decisoes do CONEB, com efeito suspensive, cabera para o 

Conselho Diretor da Federagao Brasileira de Bancos, ao qual competira, ainda, 

deliberar sabre a recomendagao de desligamento. 
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3. Compete privativamente ao Conselho Diretor da FEBRABAN alterar este C6digo 

de Etica. 

4 ETICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Etica e definida como o estudo dos juizos de aprecia<;ao que se referem a 
conduta humana suscetivel de qualifica<;ao do ponto de vista do bern e do mal, seja 

relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. 

CULTRERA (1999): considera que a etica e urn padrao moral nao governado por lei 

que focaliza as consequencias humanas das a<;oes, enfatizando que a etica 

frequentemente requer urn comportamento que atinja padroes mais altos que os 

estabelecidos por lei, acima de urn comportamento baseado em a<;oes calculadas, 

para produzir urn beneficia tangivel. 

0 campo da etica incorpora teorias que envolvem diferentes stakeholders. 

Estas teorias podem gerar potencialmente interpreta<;oes conflituosas do que seria 

etico ou antietico. Os conflitos eticos podem ser de dois tipos: problemas eticos e 

dilemas eticos. 0 problema etico ocorre quando 0 individuo nao quer fazer aquila 

que julga correto. 0 dilema etico ocorre quando qualquer decisao a ser tomada pelo 

individuo ira violar importantes questoes eticas. 

Adicionalmente, se o proprio conceito de etica e complexo quando aplicado 

ao comportamento do individuo, esta questao se torna ainda mais complexa quando 

se trata da questao etica das organiza<;oes, ja que uma corpora<;ao e, acima de 

tudo, urn conjunto de individuos. Ou mais precisamente, urn conjunto de contratos 

que colocam juntos individuos com interesses diferentes, frequentemente 

conflitantes. Neste sentido, as organiza<;oes nao se comportam de forma etica ou 

antietica, mas sim os individuos. 

Segundo ZYLBERSZTAJN (1999): ha controversias no tratamento dado ao tema, 

tanto pelo relativismo associado ao conceito do que vern a ser considerado etico, 

como tambem pelo tratamento dado pelos economistas, cientistas das organiza<;oes 

e outros profissionais que atuam com o tema. 0 relativismo etico implica que 

padroes culturais influenciam as escolhas dos individuos na sociedade, de tal modo 

que pad roes aceitos por determinadas culturas podem ser detestadas por outras. 
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Por exemplo, a preocupagao com o meio ambiente, em determinados paises, pode 

ser um fator muito mais restritivo do que em outros, que seriam mais permissivos a 

este respeito. 0 mesmo vale para a aceitagao de produtos de empresas que se 

utilizam mao-de-obra infantil. A conduta das empresas nas suas praticas comerciais, 

na relagao com o governo, instituigoes financeiras, fornecedores e consumidores ou 

clientes pode variar significativamente, em fungao do ambiente institucional no qual a 

empresa opera. 

Por se tratar de valores a ciencia nao tem como provar a etica, ate porque faz 

parte da essencia deles que sejam plurais e frageis. Sao plurais, porque sao valores 

diferentes e mesmo opostos sao igualmente legitimos. Sao frageis pela mesma 

razao: nao ha como afirmar seu carater absoluto, afora alguns principios gerais, 

como o do respeito a pessoa do outro. 

Segundo sA (2001 ): utilizar-se da profissao, dos conhecimentos que ela 

oferece, ou de uma frustragao outorgada, para enganar, lubridiar, falsear a verdade 

e aetico e injustificavel sob todos OS titulos. A virtude e a base da etica, a mentira em 

sentido absoluto e aetica, por ser uma alesao a virtude. As relagoes de valor que 

existem entre o ideal moral tragado e os diversos campos da conduta humana 

podem ser reunidas em um instrumento regulador, com o prop6sito de estabelecer 

linhas ideais eticas. Cria-se a necessidade de uma mentalidade etica e de uma 

educagao pertinente que conduza a vontade de agir, de acordo com o estabelecido. 

A disciplina, entretanto, atraves de um contrato de atitudes, de deveres, de estados 

de consciencia, e que deve formar um c6digo de etica tem sido a solugao nas 

classes profissionais. 

0 c6digo de conduta profissional depende de diversos fatores, todos ligados a 
forma como a profissao se desempenha, ao nivel de conhecimentos que exige, ao 

ambiente em que e executada. lsso comprova que nao pode existir um padrao 

universal que seja aplicavel a todos os casas. 0 principia sera o de estabelecer qual 

a forma de um profissional se conduzir no exercicio profissional, de maneira a nao 

prejudicar terceiros e a garantir uma qualidade eficaz de trabalho. 
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4.1 ETICA E SEU ENFOQUE LEGAL 

As leis sao partes do ambiente institucional e afetam o comportamento das 

atividades de neg6cios de varias formas. Muitas relagoes contratuais sao baseadas 

na pratica institucional da promessa. As leis contratuais, sao necessarias sob dais 

aspectos: primeiro proporcionam um contexte que faz com que as promessas 

complexas sejam possiveis, segundo propiciam aos individuos incentive para 

cumprir seus contratos, mesmo quando nao o queiram fazer. 

Na definigao de estudiosos, a responsabilidade social legal implica uma 

conduta da empresa consoante com as normas legais vigentes. Numa visao 

simplificada, para atender a este requisite os gestores das empresas socialmente 

responsaveis devem simplesmente seguir os preceitos legais, sem necessidade de 

exercer nenhuma agao discricionaria. A lei e moldada pelo ambiente institucional. Na 

visao de especialistas e parte das regras do jogo. As empresas sao os jogadores, 

que atuam condicionados pelo ambiente institucional, mas tambem tentando 

influenciar o modele vigente a seu favor, assim como os demais grupos de interesse 

na sociedade (consumidores, ambientalistas, sindicatos, entre outros). 

0 objetivo social apropriado para os executives das corporagoes e obter tanto 

Iuera quanta possivel, desde que de acordo com as regras basicas da sociedade, 

tanto em termos legais como eticos, a concepgao de lei e alga socialmente 

construido, servindo de forma limitada de guia para as ag6es dos executives. Os 

executives devem primeiro construir a sua propria visao legal antes de agir de uma 

maneira que possa ser considerada socialmente responsavel. 

Os autores que escrevem sabre o tema da responsabilidade social a adotam 

de maneira acritica, com base numa perspectiva formalista, assumindo 

implicitamente que a lei incorpora um conjunto singular e bem definido de comandos, 

no qual as conseqOencias legais das agoes dos executives sao claras. 0 executive 

nao tem poder discricionario real, devendo apenas seguir a lei para estar agindo de 

forma socialmente responsavel. 0 problema e que a lei e muito mais do que um 

conjunto de regras e excegoes. Um enorme conjunto de variaveis interfere nas 

decis6es legais, onde o administrador e informado que o resultado de uma 

pendencia legal depende, entre outras coisas, de como a sociedade interpreta, a 

evolugao das tendencias legais, como resolve tensoes e conflitos de regras legais 
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e/ou interpreta linguagem legislativa ambigua. Em tal contexte, a ac;ao judicial 

discricionaria se manifesta, e o julgamento do administrador tambem se torna 

inevitavel. 

Em consequ€mcia, a visao legal positivo-formalista nao pode ser considerada 

como urn efetivo guia pratico para delimitar as ac;oes de responsabilidade social na 

sua dimensao legal. Em ultima analise, o poder discricionario dos gestores se torna 

necessaria e, neste sentido, muitas decisoes acabam ficando numa interface entre 

os aspectos eticos e os legais. Os administradores estariam enganados, entretanto, 

se considerassem apenas os aspectos legais como urn meio adequado de direcionar 

o amplo escopo de questoes eticas que emergem no dia a dia de suas atividades. 

Se e legal, e etico, e urn slogan frequentemente ouvido. Mas condutas que 

sao adequadas do ponto de vista legal podem ser altamente problematicas do ponto 

de vista etico. 

Por exemplo, uma empresa pode estar diante do dilema etico de vender em 

paises emergentes produtos ja banidos em seu pais de origem, sem incorrer em 

nenhum problema legal previsto pelas diferentes legislac;oes sobre estas restric;oes. 

Este e urn problema etico comum enfrentado por empresas do setor de 

agroquimicos ou farmaceutico, e ilustra a dificuldade em simplificar e separar as 

dimensoes eticas/legais da responsabilidade social. 

A falta de compromisso com a etica torna precaria e incerta a vigencia do 

minima legal do mercado. Muitas vezes ela acarreta o seu complete desvirtuamento, 

com serias consequencias para o desempenho da economia. Mais do que isso, a 

tese do egoismo etico revela-se urn ponto de vista inadequado e deficiente mesmo 

na hip6tese (generosa) de que as regras do jogo do sistema de mercado estejam 

dadas de antemao e nao sejam violadas de forma sistematica pelos jogadores ou 

pelo juiz da partida. Uma outra dimensao do dilema legal/etico pode ser 

exemplificada por externalidades geradas pelas organizac;oes em suas atividades de 

neg6cios, que requerem urn marco regulat6rio por parte do Estado. Esta ac;ao 

regulat6ria e necessaria em muitos casos, pois a ac;ao voluntaria altruistica das 

empresas, em tais condic;oes inviabiliza-se na pratica. E. o caso, por exemplo, de 

restric;oes e requisites impastos as empresas relatives a aspectos ambientais. 

A dimensao legal do ambiente institucional pode contribuir para urn melhor ou 

pior desempenho economica e etica dos agentes na sociedade. A lei propicia urn 
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ambiente de neg6cios mais previsfvel, reforgando valores econ6micos e eticos numa 

determinada estrutura institucional. 

5 ESTUDO DE CASO - ABN AMRO REAL 

No Brasil, a hist6ria do ABN AMRO REAL comega a 87 anos, com a chegada 

do Banco Holandes da America do Sui as cidades do Rio de Janeiro e Santos. Em 

1963, a instituigao adquiriu 50% das ag6es da Aymore Financiamentos, e mudou de 

nome para ABN AMRO Bank em 1993. Em 1971, o Banco da Lavoura de Minas 

Gerais muda de nome para BANCO REAL, dois anos depois de se estabelecer em 

Sao Paulo, sendo depois comprado pelo ABN AMRO Bank, em 1998. A integragao 

das duas instituig6es foi concluida em 2000, e em 2003 o grupo adquiriu o Banco 

Sudameris. 

Em 2006, o ABN promoveu urn refinamento de sua Visao, sua Missao e seu 

Modele de atuagao, para refletir de forma mais atualizada o seu jeito de ser, fazer 

neg6cios e interagir com o mundo, em relag6es humanas e comerciais. 

5.1 VISAO 

"A sociedade em evolugao, cada vez mais bern informada e consciente, busca a 

integragao do humane e do ambiental com o econ6mico em todas as suas decis6es. 

N6s, como organizagao e como individuos, somes agentes dessa evolugao". 

5.2 MISSAO 

"Ser uma organizagao reconhecida por prestar servigos financeiros de qualidade 

exemplar aos nossos clientes, gerando resultados sustentaveis e buscando a 

satisfagao de pessoas e organizag6es que junto conosco contribuam para a 

evolugao da sociedade". 

A visao alinha a opiniao do Banco sabre o mundo, a sociedade, a sua 

organizagao e o seu jeito de ser e fazer, enquanto a Missao auxilia a identificar 

aquila que esta construindo com seus stakehoders e como fara isso. Uma empresa 
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cria valor quando esse valor e reconhecido por todos os que se relacionam com ela, 

Assim o Banco aprimora seus conhecimentos, refinando suas competemcias na 

execu9ao de seu papel de gestao e intermedia9ao de recursos financeiros, servindo 

de referencia para outros. Sua Visao, Missao e seu modelo sistemico garantem ao 

Banco seguran9a, perenidade e reputa9ao, permitindo executar sua estrategia 

contextualizada em uma nova sociedade. 
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Figura 01. Modelo de Resultados Sustentaveis 
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0 modelo de resultados sustentaveis busca a satisfa9ao com os produtos e 

servi9os, com o relacionamento e o jeito de ser do ABN criando urn vinculo de 

qualidade e lealdade, desenvolvendo assim relacionamentos duradouros com os 
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clientes, elemento central da estrategia. 0 modelo ap6ia-se em manter o foco no 

foco do cliente, com pessoal capacitado e engajado, instrumental competitive e 

valores corporativos, para tornar o cliente totalmente satisfeito e alcanc;ar resultados 

satisfat6rios para acionistas, funcionarios e comunidade. 

5.3 VALORES CORPORATIVOS DO BANCO 

Os valores corporativos (integridade, respeito, trabalho em equipe e 

profissionalismo) representam para o BANCO ABN AMRO REAL uma bussola: e 

deles que vern a orientac;ao para a tomada de decisao. Os valores corporativos 

foram definidos mundialmente pelo Banco em 1997. A disseminac;ao aconteceu 

atraves de reuni6es com todos os funcionarios da Organizac;ao, nos quais se 

discutiu a sua aplicac;ao pratica no dia-a-dia. Desde entao, dilemas e situac;oes 

criticas sao discutidos rotineiramente na Organizac;ao, sempre buscando o 

alinhamento e a aplicac;ao dos valores corporativos. 

• lntegridade - Acima de tudo tem-se um compromisso com a integridade em 

tudo o que fazem, dentro e fora da Organizac;ao. 

• Respeito - Respeitam todas as pessoas independentemente de suas origens, 

hierarquia, sexo e idade. Valorizam a diversidade de ideias e opinioes, tratando com 

dignidade as diferenc;as e divergencias. 

• Trabalho em equipe - 0 trabalho em equipe e a essencia do sucesso como 

rede bancaria internacional. Compartilhando conhecimentos e recursos, visando o 

beneficia dos clientes, funcionarios, sociedade e acionistas. 

• Profissionalismo- Compromisso de oferecer aos clientes o mais alto padrao 

de qualidade e tambem orientar as relac;oes internas da Organizac;ao. 
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6 PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE DO ABN AMRO REAL 

"Sabemos que o futuro da nossa Organizac;:ao depende de uma visao de 

Iongo prazo. Queremos ser urn Banco que traga resultados sustentaveis e agregue 

valor aos seus diferentes publicos, seja urn cliente, urn funcionario, urn acionista ou a 

sociedade".(Fabio Barbosa, presidente do BANCO REAL ABN AMRO Bank e 

principal articulador da adoc;:ao do Banco de Valor na organizac;:ao). 

A decisao de estabelecer urn novo jeito de fazer neg6cios levou o ABN a 

rever os processes de gestao nas praticas para a diversidade, ecoefici€mcia, 

relacionamento com fornecedores, gestao de risco, educac;:ao e governanc;:a, entre 

outros. Nao tinham a receita pronta. Porem sabiam que essa construc;:ao seria feita 

no dia-a-dia, com o trabalho de todos. Urn dos maiores desafios seria educar as 

equipes para isso. Outro desafio era ter uma equipe que refletisse a diversidade do 

pais. 

Urn dos avanc;:os mais recentes foi a evoluc;:ao do modelo de governanc;:a para 

a sustentabilidade, que desde 2006 possui como urn de seus principais instrumentos 

o Conselho de Sustentabilidade, formado por diretores do Banco e representantes 

seniores das areas, o Conselho tern a missao de gerir e acelerar a integrac;:ao da 

sustentabilidade aos neg6cios, alinhando as iniciativas e monitorando a evoluc;:ao por 

meio de indicadores. Os membros do Conselho tern o papel de representar suas 

areas e acompanhar os pianos de ac;:ao para a inserc;:ao da sustentabilidade em suas 

diretorias ou vice-presidencias. 

Principios de Neg6cios: Valores aplicados no cotidiano e no relacionamento. 

Educa~ao para Funcionarios: Pessoas melhores para entao ter profissionais 

melhores. 

Risco Socioambiental: Avaliac;:ao do risco socioambiental das empresas as quais 

concedem credito. 

Diversidade: Ac;:oes voltadas a construc;:ao de urn ambiente que incentive e valorize 

a diversidade. 

Gestao de Fornecedores: Parceiros convidados a trilhar o caminho da 

sustentabilidade. 

Ecoeficiencia: Reduc;:ao do impacto ambiental gerado pelas instalac;:oes fisicas. 
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Ouvidoria: Ouvindo os clientes para melhorar os servigos prestados. 

Desde 2003, o Banco Real realiza os Encontros de Sustentabilidade, com o 

objetivo de promover a reflexao e o debate sabre o tema entre especialistas, 

funcionarios, clientes, fornecedores, instituigoes parceiras e a sociedade. Os 

Encontros colocam em evidencia assuntos como fundamentos necessaries para 

uma nova economia, estrategia para a sustentabilidade, oportunidades em neg6cios 

sustentaveis, uso de recursos naturais, desigualdade e renda, educagao, 

voluntariado e empreendedorismo e novas tendencias da sociedade. As palestras 

sao oportunidades para o publico expor perguntas e conhecer pessoalmente o que 

pensam renomados especialistas no assunto. 

6.1 A CIENCIA DE FAZER MAIS COM MENOS 

Uma das formas que encontraram para reduzir os impactos ambientais das 

agencias e predios administrativos que podem produzir e cuidar do lixo e dos 

resfduos gerados nas operagoes, com inicio em 2001. No ano seguinte, langaram o 

programa de ecoeficiencia. 0 termo significa produzir mais usando menos recursos 

naturais e compreende o conceito dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar). Desde 

entao, tem-se ampliado as agoes. Em Dezembro de 2005, assinaram com a 

Declaragao Universal de Produgao Mais Limpa (P+L) do Programa das Nagoes 

Unidas para o Meio Ambiente. Entregaram ao PNUMA urn Programa Preliminar com 

o objetivo de comprometer-se com as agoes de ecoeficiencia com as propostas das 

Nagoes Unidas. Hoje, todos os predios administrativos e 98% das agencias tern 

coleta seletiva. Tragam metas para reduzir o consume de agua e de energia eletrica 

e a geragao de resfduos como capos plasticos, papel e lixo. Passaram a dar 

destinagao adequada a lampadas, pilhas e baterias e cartuchos de impressoras. 

Usam papel reciclado em larga escala. 0 ediffcio-sede e certificado pela norma ISO 

14001 e, em 2007, inauguraram a agencia Cotia dentro dos preceitos de construgao 

sustentavel, monitoram as emissoes de gases de efeito estufa e tern urn plano de 

redugao/compensagao dessas emissoes. Langaram o Papa-Pilhas, programa de 

coleta de pilhas e baterias aberto a comunidade. 
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6.2 EXCELENCIA NO RELACIONAMENTO 

Sao dois focos de aperfeigoamento: transformar a maneira como se relaciona 

com funcionarios, clientes, fornecedores, sociedade e interagem com o meio 

ambiente e buscar o aprimoramento de processos, desenvolvimento de novos 

produtos e servigos. Trabalhar para estabelecer relacionamentos duradouros. E 

sabem que eles sao conquistados com excelencia na atuagao e pelo 

compartilhamento de crengas e valores. E ai que esta a chave da sustentabilidade. 

Ser sustentavel, para o ABN e ter sucesso em urn pais que esta se desenvolvendo. 

E obter resultados em urn mercado mais inclusivo, com mais gente participando 

dele, urn mundo menos desigual, mais humano e interessado nas geragoes futuras. 

E fortalecer a atuagao junto com todos aqueles que os acompanham nessa jornada. 

0 caminho que escolheram nada se faz sozinho; por isso, a busca de 

solugoes tern que ser compartilhada por toda a sociedade. Para busca-las, tern que 

envolver todas as pessoas que fazem parte da rede de relacionamentos do ABN. 

Com isso mostram que a sustentabilidade e muito mais do que fazer filantropia: e urn 

novo jeito de fazer neg6cios de maneira lucrativa e inovadora. Para isso, estao 

trabalhando intensamente com os publicos com os quais se relacionam 

(stakeholders) para mostrar que isso e possivel. Divide com as pessoas o que 

aprendem, assim como os dilemas e as dificuldades que encontram. Todos ajudam 

porque acreditam nos mesmos valores que o ABN: querem dar certo, fazendo a 

coisa certa, do jeito certo. Tudo isso para ter urn banco melhor, urn mercado melhor 

e uma sociedade melhor. 

6.3 ETICA E LUCRO 

Como uma instituigao financeira, tern todos os produtos e servigos 

tradicionais, como investimentos, financiamentos e conta corrente. Mas para o ABN 

isso nao basta. Querem que os clientes estejam totalmente satisfeitos e que 

indiquem o Banco Real a outras pessoas. Para isso, oferece alem de urn 

atendimento exemplar, produtos e servigos de qualidade, tambem a experiencia 

financeira para ajudar os clientes a se tornarem cada vez mais sustentaveis. Dessa 

forma, criaram os financiamentos socioambientais para que os clientes empresariais 
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possam resolver, por exemplo, questoes como o tratamento de residues e a 

eficiencia energetica. Passaram tambem a oferecer a pessoa fisica emprestimos em 

condigoes diferenciadas para o aprimoramento profissional, inclusao de portadores 

de deficiencia fisica e utilizac;ao de energia renovavel, como a solar. Lanc;ou o micro 

credito, sendo pioneiros, no pais, na intermediac;ao de operac;oes de creditos de 

carbona e tambem na criac;ao de um fundo de investimento socialmente 

responsavel, o Fundo Ethical. 0 desafio de reforc;ar a integrac;ao da sustentabilidade 

em todos os produtos e servic;os, no entanto, continua. Buscando criar uma relac;ao 

na qual todos saiam ganhando: o Banco, clientes, o meio ambiente e a sociedade. 

6.4 COMPROMISSO COM UMA ATUA<;AO ETICA 

Respeito, lntegridade, Profissionalismo e Trabalho em Equipe sao os os 

Valores Corporativos do Banco ABN. Junto com os Principios de Neg6cio, definem 

como devem agir no dia-a-dia, no trabalho e servem de base para cumprirem a 

Missao: "Ser uma organizac;ao reconhecida por prestar servic;os financeiros de 

qualidade exemplar aos nossos clientes, gerando resultados sustentaveis e 

buscando a satisfac;ao de pessoas e organizac;oes que junto conosco contribuam 

para a evoluc;ao da sociedade". 

6.4.1 Como agir em situacoes especificas, segundo regulacao do ABN. 

Pode-se receber ou dar presentes? Funcionarios nao devem aceitar presentes de 

seus clientes ou fornecedores. Quando recebem presente, ele e recusado de forma 

educada e diplomatica. Mesmo em situac;oes em que a recusa possa ser 

interpretada como uma afronta, o presente nao podera ser aceito se for oferecido em 

forma de dinheiro ou como retribuic;ao a qualquer compensac;ao ou expectativa de 

ganho. Nenhum presente deve ser dado em nome da Organizac;ao para clientes, 

fornecedores, autoridades publicas ou intermediarias, para obtengao de vantagens 

econ6micas ou politicas. Excec;oes sao feitas para presentes dados em nome da 

Organizac;ao a titulo de cortesia e fins promocionais, ou em ocasioes especiais. 
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Sigilo Bancario: Construfram o neg6cio baseado na confianga e na 

confidencialidade. ConseNar em sigilo as informagoes sobre clientes, suas 

operagoes ou seNigos utilizados e urn dever legal. Somente podem notificar estas 

informagoes a uma terceira parte quando autorizado pelo cliente ou quando previsto 

em lei. 

Usando o nome do Banco: 0 nome e a influencia do Banco nao podem ser 

utilizados em beneffcio proprio. Nao se deve escrever cartas particulares em papel 

timbrado da Organizagao, nem sugerir, de alguma forma, que se esta falando em 

seu nome. Da mesma maneira, a posigao e o cargo do funcionario nao podem ser 

utilizados para obtengao de vantagens pessoais. 

Com parceiros empresariais 

0 ABN lncentiva os clientes, parceiros, fornecedores e outros grupos, como 

organizagoes nao-governamentais (ONGs), a pautar suas agoes em valores eticos, 

respeitando as particularidades e os objetivos de cada urn. A pratica desses valores 

e levada em conta ao estabelecerem parcerias. 

Na sociedade 

Com sao uma instituigao responsavel, estao conscientes da ampla 

responsabilidade que tern nas comunidades em que estao inseridos. Agindo como 

bons cidadaos, trabalhando em conjunto com os 6rgaos reguladores nacionais, 

atuando de acordo com as regulamentagoes locais. Participando ativamente nas 

comunidades locais, bern como na comunidade global e em discussoes de f6runs 

internacionais. 

Respeitando os direitos humanos e o meio ambiente 

Respeitar os direitos humanos eo meio ambiente faz parte do comportamento 

responsavel e da cidadania corporativa do ABN. Aplicando os princfpios do 

desenvolvimento sustentavel ao neg6cio. Acreditando ser responsaveis pela 



26 

redu9ao de impacto no meio ambiente, nao somente para garantia do bem estar do 

banco, mas tambem pelo valor intrlnseco do meio ambiente. 

6.5 SUSTENTABILIDADE NOS SERVI<;OS AO CLIENTE. 

Um dos maiores desafios e como fazer para que a sustentabilidade esteja 

presente na rela9ao com cad a um dos mais de 10 milhoes de clientes. A conta 

corrente e um dos itens mais cotidianos nesse relacionamento, e, por isso, o ABN 

entendeu que ela precisa apresentar cada vez mais caracterlsticas sustentaveis. 

Nesse esfor9o, o ABN tem procurado divulgar as tarifas com mais clareza. Da 

mesma forma, tem investido nas equipes para prestar assessoria financeira cada 

vez mais qualificada, indicando o produto de financiamento ou o investimento certo 

para cada necessidade. Acreditam que essa busca constante por melhorias permite 

estimular um relacionamento duradouro com os clientes, acompanhando todas as 

fases da sua vida. Seja na faculdade, com o Real Universitario, ou na maturidade, 

com o programa Seniores. 

Em qualquer epoca, querem contribuir para que o cliente realize seus projetos 

de vida. Sabem que tem muito a melhorar. Por isso, consideram essencial a abertura 

para o dialogo. S6 assim conseguiram aprimorar os servi9os para satisfazer o 

cliente, tendo como principia um relacionamento fundamentado na etica e no 

respeito. 

Ao compartilhar valores com os correntistas, querem ir alem dos servigos e 

produtos. Tambem convidam o cliente para participar de programas de investimento 

social como o Amigo Real e o Projeto Escola Brasil, nos quais ele pode se tornar 

voluntario. 

Quando uma pessoa procura uma op9ao de investimento, muitas vezes ela 

esta em busca de uma maneira segura, rentavel e sustentavel para poder realizar 

um projeto de vida. Por esse motivo, os clientes do Banco Real contam com a 

experiencia de uma equipe de gerentes capacitados a encontrarem as melhores 

solu96es para as suas necessidades. Assim, podem orientar o cliente para que ele 

realize a aplica9ao mais adequada em cada epoca da sua vida e em cada situagao. 

0 mesmo principia tambem vale para o planejamento de gastos eo incentive a uma 

cultura de investimento. Sabem que ha muito a fazer, especialmente preparando as 
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equipes para atuarem de forma consultiva, e e exatamente esse o caminho que 

estao seguindo. 

6.6 SERVICOS QUE RESPEITAM 0 MEIO AMBIENTE E AS PESSOAS 

Em 2005, o banco se torna o pioneiro no Brasil na ado<;ao do talao de cheque 

reciclado. Os extratos, boletos, faturas de cartao de credito e relat6rios de clientes 

empresariais tambem utilizam o mesmo papel. Se o cliente preferir, pode optar pelo 

talao de cheque em papel branco produzido de forma ecologicamente correta. 

Todo esse movimento para a utiliza<;ao de um papel produzido com observa<;ao de 

criterios sociais e ambientais do Banco come<;ou em 2003. Os clientes ainda tem a 

op<;ao de receber os extratos e faturas do cartao par e-mail, de modo a reduzir o usa 

de papel. 

6.7 FUNDO ETHICAL, 0 PIONEIRO. 

E possivel investir dinheiro em empresas que adotam praticas sustentaveis e 

ao mesmo tempo ter rentabilidade alta? Fundo Ethical nasceu justamente para 

demonstrar isso. Fundo de renda variavel composto essencialmente par a<;6es de 

empresas que possuem bam desempenho financeiro e boa conduta comprovada em 

rela<;ao a questoes s6cio-ambientais, o Ethical vem dando um exemplo concreto de 

como o investidor pode apostar na sustentabilidade. Pioneiro na America Latina, o 

Fundo Ethical foi lan<;ado em 2001 com o objetivo de investir no sucesso de 

empresas que, acreditam na constru<;ao de um mundo mais sustentavel. 0 Ethical 

vem tendo um desempenho financeiro superior aos indices de mercado, e, em 2003 

e 2004, foi o fundo socialmente responsavel mais lucrativo do mundo. Essa e uma 

visao cada vez mais valorizada pelo mercado e pelos investidores. 

6.8 FINANCIAMENTOS PARA UM MUNDO MAIS SUSTENTAVEL 

As pessoas vem mudando seus habitos de consumo. Gada vez mais 

valorizam seu poder de escolha, adquirindo produtos produzidos par empresas que 

respeitam o meio ambiente. Essa nova postura tem exigido das companhias um 
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rapido processo de adapta<;ao. E para estimular os clientes empresariais a realizar 

esse movimento, o ABN criou financiamentos direcionados as areas ambiental, 

educacional e social. E o melhor exemplo da rela<;ao ganha-ganha-ganha. Atingem 

os resultados, os clientes tornam-se mais competitivos e a sociedade e o meio 

ambiente beneficiam-se com neg6cios seguros. Essa tonica tambem e aplicada a 

pessoas, que tern a disposi<;ao linhas de financiamento para adquirir produtos com 

menor impacto ambiental ou voltado para a educa<;ao e inclusao de pessoas com 

deficiencia. 

6.9 PROJETOS DO ABN AMRO REAL 

0 Banco Real incentiva a<;6es de difusao cultural e preserva<;ao do 

patrim6nio, por meio do apoio ou patrocinio de iniciativas como restaura<;ao de 

patrim6nio hist6rico, museus e acervos, realiza<;ao de exposi<;6es, curses e eventos. 

Confira abaixo algumas a<;6es ja realizadas ou ainda em andamento: 

Projetos Culturais: Realizada a partir do Restauro a Patrim6nio, Exposi<;6es e Casa 

do Saber. 

Projetos Esportivos: realizada atraves do Circuito Banco real de Corridas de Rua, 

onde e feito urn conjunto de provas de caminhada e corrida que acontecem em seis 

cidades brasileiras. 

Projetos Educativos: Amigo real, Projeto escola Brasil, Alameda das flares, 

Talentos da Maturidade, Campanha contra a Dengue eo Planeta na ponta do lapis. 

Ex. Amigo real: 0 Amigo Real e urn programa que facilita os clientes e funcionarios 

do Banco Real a direcionarem parte do impasto de Renda, para apoiar projetos de 

promo<;ao dos direitos das crian<;as e adolescentes. 

Projetos Ambientais: Programa Real de reciclagem de Pilhas e Baterias: o Papa 

Pilhas 
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Exemplo do Projeto Ambiental: 

6.9.1 Papa Pilhas-Programa Real de Pilhas e Baterias 

Em mais uma iniciativa que traduz, na pn3tica, o compromisso com a 

sustentabilidade, langaram em dezembro de 2006, o Papa-Pilhas, urn programa que 

se propoe a recolher pilhas e baterias usadas e se encarrega de recicla-las e dar a 

disposigao final adequada aos residues t6xicos, evitando que elas contaminem o 

meio ambiente. Todas as pilhas e baterias recolhidas sao encaminhadas para 

empresa especializada e licenciadas para a realizagao desse trabalho. 0 objetivo e 

conscientizar as pessoas sabre a necessidade do descarte adequado e reciclagem 

desses produtos, que causam danos ao meio ambiente e urn risco a saude publica. 

0 Papa Pilhas vern reforgar o conjunto de ag6es da Organizagao em busca da 

sustentabilidade. Fazem parte desse conjunto, a politica de Ecoeficiencia, o usa em 

larga escala do papel reciclado, a coleta seletiva nos predios administrativos e em 

boa parte das agencias, incentive aos fornecedores para o engajamento no 

programa e agoes de inclusao de minorias. 

A sustentabilidade permeia, tambem, os neg6cios, servindo de referencia 

para a politica de credito e para os produtos. Nesse cenario, a Papa-Pilhas 

representa urn novo e importante passo para a conscientizagao e engajamento das 

pessoas na construgao de urn mundo melhor para todos. 0 programa esta sendo 

executado inicialmente em tres cidades: Campinas (SP), Joao Pessoa (PB) e Porto 

Alegre (RS). As cidades foram definidas par criterios de populagao, participagao no 

PIB nacional e numero de agencias locais do Banco Real. A previsao e que o 

programa se estenda para todo o Brasil. Os coletores Papa-Pilhas estao localizados 

nas agencias do Banco Real, nestas tres cidades e recolhem todo tipo de pilhas e 

baterias usadas e portateis. 

Por que reciclar pilhas e baterias? 

Hoje o Brasil recicla papel, plasticos, vidros, aluminio, ferro e muitos outros 

materiais. Fazem isso, muitas vezes por vantagens econ6micas, mas, 

principalmente porque compreenderam a importancia em preservar o meio ambiente 
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e os recursos naturais. E o que fazer com as pilhas e baterias usadas em lanternas, 

radios, controles remotes, rel6gios, ou as baterias recarregaveis que usamos em 

celulares, telefones sem fio, laptops, cameras digitais e tantos outros aparelhos 

portateis? Reciclar pilhas e baterias esgotadas ainda nao e comum entre n6s. Mas o 

costume de jogar fora pilhas e baterias no lixo domestico, ou descarta-las em lixoes 

a ceu aberto pode nos causar uma serie de prejufzos. Pilhas e baterias usadas sao 

lixo qufmico perigoso. Elas perdem a capacidade de gerar energia eletrica, mas os 

metais pesados existentes em seu interior nao se degradam e sao nocivos a saude e 

ao meio ambiente. Apesar da aparencia inocente e do seu tamanho, as pilhas e 

baterias sao hoje um serio problema ambiental. 

No Brasil sao produzidas anualmente, segundo a Associagao Brasileira da 

Industria Eletrica e Eletr6nica (ABINEE), cerca de 800 milh6es de pilhas, entre as 

chamadas secas (zinco-carbono) e alcalinas. Uma pilha comum contem, geralmente, 

tres metais pesados: zinco, chumbo e manganes, alem de substancias perigosas 

como o cadmio, o cloreto de amenia e o negro de acetileno. A pilha de tipo alcalina 

contem tambem o mercuric, uma das substancias mais t6xicas que se conhece. 

Compostas de produtos qufmicos t6xicos e poluentes, as pilhas e baterias podem 

vazar quando sao simplesmente jogadas foras, em um recipiente nao-adequado ao 

seu descarte ou ate mesmo no solo. Em contato com a umidade, com a agua, como 

calor ou com outras substancias Qufmicas, os componentes t6xicos vazam e 

passam a contaminar o solo, a agua, as plantas, os animais e toda a cadeia 

alimentar. 

Alem disso, na natureza, uma pilha pode levar seculos para se decompor, 

sendo que os metais pesados nunca se degradam. Com as chuvas, esses metais 

penetram no solo e acabam chegando as aguas subterraneas. Parte deles atinge 

c6rregos e riachos e esta agua, misturada aos metais pesados, acaba atingindo a 

cadeia alimentar humana por meio da irriga<;ao da agricultura ou da ingestao direta. 

Essas substancias qufmicas possuem alto poder de disseminagao e uma 

capacidade surpreendente de se acumular no corpo humano e em todos os 

organismos vivos, os quais sao incapazes de metabolizar ou eliminar os metais 

pesados, causando assim danos a saude. 

Para serem recicladas, as pilhas sao queimadas em fornos industriais de alta 

temperatura, dotados de filtros que impedem a emissao de gases poluentes, 
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obtendo-se assim sa1s e 6xidos metalicos que sao utilizados na industria de 

refratarios, vidros, tintas, ceramica e quimica em geral. 

6.10 RISCO OU OPORTUNIDADE 

Urn grande desafio no inicio do movimento de sustentabilidade e o de como 

leva-la a uma das principais atividades do Banco, a concessao de credito. A 

resposta veio com a criagao da area de Risco Socioambiental e uma profunda 

alteragao na avaliagao do risco das transag6es. Alem de aspectos econ6micos, 

passaram a analisar quest6es sociais e ambientais envolvendo as operag6es dos 

clientes corporativos. Tendo dais bans motivos para isso. Primeiro porque querem 

influenciar os clientes na adogao de praticas sustentaveis. Par isso, adotam uma 

postura inclusiva que detecta os problemas socioambientais, mas, acima de tudo, 

aponta solug6es para o cliente mudar sua atitude. A decisao de encerrar o 

relacionamento com urn cliente s6 acontece se todas possibilidades foram 

esgotadas sem sucesso. 0 segundo fator e uma conseqi.H~ncia do primeiro. A pratica 

mostra que ha uma freqUente coincidencia entre problemas socioambientais e 

problemas financeiros. 

6.11 ATEN<;AO A DETERMINADOS RAMOS DE ATIVIDADES 

Desde 2002, o ABN adota uma Politica de Riscos S6cio ambiental para os 

clientes empresariais. Entre os principais itens monitorados, estao as licengas 

ambientais, disposigao de residues s61idos, controle da poluigao do ar e tratamento 

de efluentes liquidos. Tambem observa aspectos como numero de acidentes, 

higiene, seguran<;a e medicina do trabalho, indicios de trabalho infantil ou escravo e 

terceirizagao de processes poluentes e perigosos. 

Exemplos de atividades: 

• Prospec<;ao, exploragao de petr61eo ou gas. 

• Distribuigao de combustive!, inclusive pasta de gasolina e gas. 

• Geragao, transmissao ou distribuigao de energia. 

• Industria em geral. 
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• Mineragao. 

• Agricultura em geral, incluindo pecuaria. 

• Hospital, laborat6rio ou clinica. 

• Construg6es civis e incorporadoras. 

• Transporte de produtos qufmicos ou resfduos perigosos. 

• Coleta, tratamento e reciclagem de resfduos s61idos (lixo). 

• Aterros sanitarios e estag6es de tratamento de efluentes/esgoto. 

6.12 SETORES DE EXCLUSAO 

Por principia, o Banco Real nao financia projetos e atividades de empresas 

que se enquadrem nas seguintes situag6es: 

• Utilize trabalho infantil de forma prejudicial, trabalho escravo ou analogo. 

• Exergam atividades que incentivem direta ou indiretamente o jogo e a prostituigao. 

• Extraiam ou revendam madeira nativa que nao tenha urn selo verde com 

certificagao externa. 

• Atuem no ramo de extragao e fabricagao de produtos que contem amianto. 

• Fabriquem armas leves e munigao. 

• Fagam plantio em areas desmatadas nos ultimos cinco anos. 

Verificar se uma empresa esta respeitando o meio ambiente e a sociedade e 

parte da postura do ABN AMRO REAL. Depois de analisar as empresas, muitos 

profissionais chegam a seguinte conclusao: quem esta mal nos quesitos 

socioambientais geralmente tern algum problema financeiro. 

Para avaliar corretamente os riscos globais, e precise conhecer com 

profundidade os neg6cios dos clientes, seus produtos e a cadeia de fornecedores do 

setor em que atuam. Antes de conceder urn financiamento ou investir em urn projeto, 

procuram observar os impactos sociais e ambientais desta decisao, por meio da 

gestae de riscos socioambientais e eticos, baseada em analises, aplicag6es de 

questionarios e diversas checagens. Urn processo onde todos ganham: Banco, 

clientes, funcionarios, sociedade e meio ambiente. 
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A seguir passo a passo de algumas avaliagoes de riscos realizadas pelo 

Banco antes de financiar projetos: 

• 0 cliente encaminha o questionario preenchido ao Gerente de 

Relacionamento. 

• As respostas sao analisadas pela area de cn§dito e, posteriormente, pela area 

de Risco Socioambiental, composta por funcionarios especializados em meio 

ambiente. 

• Por fim, e feita uma checagem dos dados, usando fontes de informagao 

internas e externas. 

• Quando suscitarem duvidas, elas deverao ser respondidas pelo cliente. Em 

alguns casos, a empresa podera ser visitada por nossa equipe. 

• Se aprovado, o questionario tem validade de um ano. Ap6s esse periodo, e 
aplicado novamente. 
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7 CONSIDERACOES FINAlS 

Sustentabilidade corporativa nao e uma ferramenta gerencial e nao pode ser 

aplicada apenas com uma ou duas agoes pontuais. E um conceito que deve 

permear todos os instrumentos de gestao. Requer uma mudanga de cultura 

organizacional e o alinhamento da estrategia da empresa com o objetivo de alcangar 

a perpetuidade, financeiramente estavel, por meio de boas praticas socioambientais 

e de governanga corporativa. Para serem sustentaveis, as companhias devem gerar 

valor econ6mico, social e ambiental ao mesmo tempo. Contudo, as empresas nao 

conseguem simplesmente encontrar o caso para a sustentabilidade em formulagoes 

do executivo diretamente ligado ao tema, mas devem construf-la por meio da 

incorporagao do conceito em toda a gestao do neg6cio. 

As empresas tambem precisam estar motivadas para o tema, motivagao essa 

que deve estar alinhada as motivagoes da sociedade e que pode sofrer influencias 

tanto internas quanta externas as organizagoes. Tais influencias partem 

prioritariamente de suas partes interessadas: como investidores, reguladores, 

clientes, colaboradores, ONGs. E direcionadores de valor da companhia: como 

redugao de custos, melhoria de marca e reputagao, melhoria da gestao de riscos, 

atragao e retengao de talentos e aumento de sua licenga para operar. Alem disso, as 

organizagoes precisam ter capacidade de implementar o caso para a 

sustentabilidade, o que inclui conhecimento do tema, baixa rejeigao dos 

colaboradores, insergao do assunto no pensamento estrategico dos gestores e 

alinhamento entre as diversas areas da organizagao. Adicionalmente, precisam 

ainda saber adotar o conceito da sustentabilidade na adaptagao de ferramentas 

gerenciais e ter conhecimento das principais questoes sociais, ambientais e 

econ6micas que permeiam seu setor de atuagao. No tocante as partes interessadas, 

estas se mostram cada vez mais fundamentais para a motivagao das empresas no 

caminho da sustentabilidade corporativa. 0 engajamento com partes interessadas 

tem sido sempre limitado em suas intengoes estrategicas. Contudo, o mundo tem 

mudado e as organizagoes tem reconhecido cada vez mais que elas nao podem 

criar valor privado sem levar em conta o valor publico. 
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A tarefa estrategica e focar no que e diretamente relevante para as 

perspectivas de Iongo prazo do neg6cio. Contudo, em relac;ao a sustentabilidade 

corporativa, as partes interessadas tern papel fundamental na motivac;ao das 

empresas para adotarem essa agenda. Elas podem apontar relevantes demandas 

socioambientais e exercer pressao sabre as organizac;oes para que elas promovam 

ac;oes que abordem essas questoes. Ja em relac;ao aos direcionadores de valor, 

estes sao influenciados por muitos fatores, tanto de maneira positiva quanta 

negativa. Por exemplo, em questoes ligadas a sustentabilidade, uma reduc;ao da 

necessidade de materiais pode reduzir custos e a necessidade de imobilizac;ao de 

capital, ao passo que o estabelecimento de padr6es mais rigorosos na regulac;ao 

sabre poluic;ao pode exigir a renovac;ao prematura de tecnologias, com aumentos de 

custos. 

Para uma companhia ser sustentavel, e precise que ela se antecipe as novas 

realidades, erie solug6es inovadoras para problemas que ainda nem se 

concretizaram, planeje buscando resultados para o Iongo prazo sem esquecer as 

restric;oes, exigencias e necessidades do curta prazo. Logo, um fator fundamental 

para implementar os conceitos da sustentabilidade corporativa e a inserc;ao destes 

no planejamento estrategico, em seus desdobramentos e nas avaliac;oes de projetos 

da organizac;ao, buscando nao apenas o cumprimento da legislac;ao atual, mas 

tambem, indo alem das obrigac;oes legais. 

Alem disso, e de absoluta importancia a incorporac;ao das variaveis da 

sustentabilidade no gerenciamento de riscos da companhia. Para que a gestae da 

sustentabilidade tenha sucesso, e necessaria que exista coordenac;ao das atividades 

ligadas aos seus diferentes aspectos, como meio ambiente, praticas de governanc;a 

corporativa e responsabilidade social, amarrando seus desempenhos aos resultados 

econ6mico-financeiros da companhia. Alem disso, e muito importante o 

envolvimento eo alinhamento de todas as areas da empresa para que o caso para a 

sustentabilidade seja de mais facil construc;ao. Alem da motivac;ao para o tema, da 

integrac;ao do conceito as estrategias e da estruturac;ao organizacional, e 

fundamental que este conceito tambem esteja inserido nos diversos instrumentos de 

gestae das companhias. lsso se da porque a construc;ao do caso de neg6cios para a 

sustentabilidade corporativa e, em ultima instancia, a implementac;ao de um novo 
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modelo de gestao, que inclui a nova cultura do pensar e agir sustentavel, onde a 

sustentabilidade passa a fazer parte do dia-a-dia de uma organizagao. 

0 importante e que a empresa seja capaz de coordenar de forma 16gica as 

agoes ligadas a sustentabilidade, alem de orientar, acompanhar e avaliar o resultado 

dessas ag6es. A gestao da sustentabilidade depende de uma cultura organizacional 

que a insira em processes, sistemas e ferramentas que reflitam claramente a 

estrategia da companhia. 

0 Programa de Sustentabilidade do Banco ABN destaca-se pelo trabalho 

abrangente em sustentabilidade e responsabilidade social, sendo pioneiro em 

diversos aspectos em um contexte setorial em que predominam ag6es sociais. No 

que se refere a agao social, os projetos seguem a linha predominante no setor, com 

destaque para a realizagao de parcerias e envolvimento de funcionarios e 

fornecedores. As ag6es de diversidade priorizam o acesso de trabalhadores que 

normalmente sofreriam discriminagao no mercado de trabalho, evolugao das 

mulheres na carreira, adequagao dos espagos fisicos visando acessibilidade para 

portadores de deficiencias, idosos e criangas e adaptagao do ambiente tecnol6gico a 

deficientes, inclusive visual. 

Uma empresa serve basicamente para prestar um servigo a sociedade, 

contribuindo para o seu desenvolvimento. 0 lucro e uma consequencia disso e 

tambem um sinal de que a empresa esta fazendo um bom trabalho. A questao que 

importa para o Banco Real e a maneira pela qual isso e feito. Como qualquer 

empresa, o ABN tambem persegue o lucro, mas tem algo muito claro nesse 

processo: querem lucro como resultado de um jeito certo de trabalhar. 0 ABN tem 

consciencia de que o neg6cio e um agente fundamental de desenvolvimento 

econ6mico. Sabem que tem um importante papel a desempenhar na construgao de 

um mundo mais sustentavel. Como os neg6cios em geral precisam da intermediagao 

de um banco para ser colocados em pratica, eles aproveitam essa oportunidade 

para colocar em pratica aquila em que acreditam. Assim, podem contribuir para 

disseminar uma nova etica de neg6cios, que considere o meio ambiente e o 

desenvolvimento de toda a sociedade. Para atingir esse objetivo, foi langado um 

novo olhar para as suas decisoes, onde buscam o lucro como resultado de uma 

relagao que respeite a sociedade eo meio ambiente. 
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Sao muito mais comuns empresas quantificarem custos do que beneficios e 

as principais razoes observadas por eles sao: a existencia de bans sistemas 

contabeis para apurar dados monetarios de custos; a quantifica<;ao de custos e parte 

essencial do neg6cio e dela depende a aloca<;ao de custos; e a apura<;ao de 

beneficios e muito mais dificil, dependendo de variaveis mais subjetivas. Contudo, 

existem evidencias de que a quantifica<;ao de resultados e um indicador da 

habilidade das companhias em explorar oportunidades financeiras e minimizar riscos 

associados com efeitos sociais e ambientais. 

0 ABN e uma Organiza<;ao comprometida com uma atua<;ao etica no 

relacionamento com os varios publicos: clientes, funcionarios, acionistas e 

comunidade. Como parte da organiza<;ao, tem um importante papel a desempenhar 

nesses relacionamentos. 0 compromisso com uma atua<;ao etica e essencial. De 

cada um dos funcionarios, espera-se no dia-a-dia, em todas as situa<;oes, uma 

Conduta de Valor, segundo sua politica corporativa. Ela e uma referencia para que 

incorporem a etica e os Valores Corporativos em suas atitudes, decisoes, no 

trabalho e relacionamentos. Essa e a chave para cumprirem com sucesso o Modelo 

de Atua<;ao, em busca de um desenvolvimento sustentavel e da satisfa<;ao total de 

seus clientes. 

Sendo assim, tem-se que, para a efetiva implementa<;ao do caso de neg6cios 

para a sustentabilidade corporativa, as organiza<;oes precisam identificar demandas, 

riscos e oportunidades, inserir o tema na estrategia de neg6cios, prepararem sua 

estrutura alinhando entendimento e receptividade de suas areas, e incorporar os 

conceitos nos processos, sistemas e instrumentos de gestao, tudo isso sempre com 

a considera<;ao das especificidades de seu setor e de suas regioes de atua<;ao. 
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