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Resumo 
 
Sustentabilidade é um tema de relevância crescente nas organizações, que vêm incluindo o 
conceito em seus discursos e práticas, pressionadas por um novo patamar de compromissos 
e responsabilidades com a sociedade. Em processo de consolidação global, o setor 
financeiro também responde sobre seu impacto social e ambiental e se mobiliza, em 
diferentes ritmos e abordagens, em prol do desenvolvimento sustentável. O processo de 
aquisição do ABN AMRO Real pelo Santander, empresas com ênfases diferentes para o 
tema, desperta curiosidade em saber qual ritmo prevalecerá e, caso a estratégia seja 
alavancar a incorporação do valor como difundido pela empresa, como isso reflete em sua 
cultura e imagem. Para tanto, foi realizado um estudo de caso sobre a incorporação da 
sustentabilidade pelo Santander, considerando contextos externo e interno, conteúdo e 
processo da mudança. A análise dos materiais levantados aponta que o Santander foi capaz 
de inserir o conceito em suas práticas, mas não conseguiu alavancar sua imagem externa na 
mesma proporção, não tendo agregado a sustentabilidade como um valor de diferenciação 
na percepção de sua imagem.  
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Metodologia 

Este estudo de caso, de natureza qualitativa, trata da análise da mudança 

organizacional ocorrida com a aquisição do ABN AMRO Real pelo Grupo Santander. Aqui 

o conteúdo a ser estudado é a incorporação do conceito de sustentabilidade à cultura e 

imagem do Santander; o processo analisado consiste em como isso aconteceu após a 

aquisição. Foram ponderados aspectos do contexto externo, como o ambiente social, 

econômico e competitivo, e do contexto interno, os aspectos da cultura, estrutura e contexto 

político, pela abordagem contextualista de Pettigrew (1996). 

Tomando como referência o ano da aquisição (2007), a análise do contexto foi 

estendida para sete anos atrás (2000) para ambos os bancos e cinco à frente (2012) para o 

Santander, em função do conceito de sustentabilidade ser recente no mundo corporativo. 
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Foi utilizada fundamentalmente a análise documental na coleta de informações de dados 

secundários, que permitiu estudar um longo período de tempo, acessar informações que não 

sofrem influência com a pesquisa, mas que fazem parte e retratam o contexto econômico, 

social e histórico. Foram apreciados Relatórios Anuais e de Sustentabilidade, 

apresentações, peças publicitárias institucionais, livros, artigos científicos e estudos de caso 

(GODOY, 1995). 

 

Sustentabilidade corporativa e seu desenvolvimento no setor bancário 

Os debates sobre sustentabilidade se iniciaram nos anos 70, passaram pela definição 

inspiradora de desenvolvimento sustentável proposta pela ONU em 1987, e evoluíram para 

a busca de soluções que visam basicamente reduzir a insustentabilidade do sistema e seus 

nocivos impactos sociais e ambientais, gerando acordos e iniciativas entre governos, países, 

setores da economia e organizações. No mundo corporativo, a sustentabilidade ganhou 

grande destaque a partir dos anos 2000, como reflexo de uma forte exposição da temática 

nos anos 90 e maior pressão sobre as empresas para assumirem suas responsabilidades e 

trabalharem suas deficiências na busca pelo desenvolvimento sustentável. 

Ao analisarmos a linha do tempo da sustentabilidade no site do Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), fica clara a forte 

intensificação das iniciativas no ambiente corporativo a partir dos anos 2000, mas a 

distância entre o grande número de ações desenvolvidas e seus resultados em termos de 

escala evidencia um processo ainda pouco amadurecido das práticas sustentáveis. Tal 

constatação pode ser entendida pela própria natureza e dinâmica de funcionamento das 

organizações, mais voltadas a questões de curto e médio prazo e a sua própria 

sobrevivência.  Nesse sentido, o que tem se percebido é a busca por novos padrões de 

negócios, com maior eficiência e menores impactos sociais e ambientais, mas que ainda não 

conseguem modificar o quadro de insustentabilidade bastante agravado, conforme 

questiona José Eli da Veiga:  
...se trinta anos foram suficientes para o termo sustentabilidade invadir o 

vocabulário coloquial, isso não quer dizer que também foi célere a mudança das 

concepções sobre os fatores que mais contribuem para o aumento da 

insustentabilidade global.  Não houve mudança significativa no entendimento do 

que sejam os determinantes do progresso, da prosperidade ou do 

desenvolvimento: continuam a ser vistos como resultados diretos, lineares e 

unívocos do desempenho econômico (Veiga, 2010, p. 41). 
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Já o cenário do setor bancário brasileiro começou a se delinear na década de 1990, 

com a entrada de capital estrangeiro por meio de fusões e aquisições, gerando grandes 

mudanças de estrutura e padrões de concorrência, levando à maior concentração no setor. 

Desde então, os bancos estrangeiros vêm ampliando sua participação no mercado, mas os 

bancos nacionais continuam na liderança do setor. (CAMARGO, 2009).  

A reflexão sobre a sustentabilidade no setor financeiro aparece em 1981 com a 

criação da Política Nacional do Meio Ambiente, mediante a edição da Lei 6.938/81, que 

estabelece a corresponsabilidade dos bancos em eventuais danos ambientais de projetos 

financiados por eles, sinalizando a atuação dos bancos como agentes indutores do 

desenvolvimento sustentável. No entanto, o assunto passa a ser mais presente na agenda dos 

bancos a partir dos anos 2000, sendo as iniciativas mais importantes: Dow Jones 

Sustainability World Índex, FTSE4 Good, Princípios do Equador, Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), Princípios para o Investimento Responsável (Principles 

for Responsible Investment – PRI) e o Protocolo Verde da FEBRABAN.  A partir da 

valorização da temática pelos stakeholders, em especial analistas de ações e o governo 

através das regulamentações, surge uma série de prêmios para fomentar e reconhecer as 

boas práticas empresariais. No setor financeiro destacam-se o FT/IFC Sustainable Finance 

Award; M&E LatinFinance Sustainability Stars Índex; Prêmio Eco; e Prêmio Época 

Empresa Verde. 

Nos últimos anos, a sustentabilidade no setor bancário brasileiro teve um grande 

avanço em suas práticas, mas com exceção de poucos casos de pioneirismo, como o do 

ABN AMRO Real, são adoções bastante recentes e resultantes da forte pressão do mercado 

por seu engajamento.  

 

ABN AMRO Real e a liderança no conceito de sustentabilidade 

O Banco ABN AMRO Real surgiu em 1998, quando o holandês ABN AMRO Bank 

adquiriu o Banco Real. Segundo Valle, Neto e Carvalho (2009), a sustentabilidade surge 

para o novo banco, logo após a integração da marca, sob a liderança do presidente Fabio 

Barbosa. Foi então criada a Diretoria Executiva de Responsabilidade Social, com a missão 

de ser um departamento “biodegradável”, que deveria ser extinto assim que a nova 

estratégia estivesse disseminada nas operações.  

Iniciou-se um projeto de transformação para um “banco de valor”, ampliando o foco 

da sustentabilidade para os investimentos, financiamentos e relacionamento, em um período 
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em que o termo ainda estava anos-luz da relação com o desempenho financeiro, sendo 

assimilado nas corporações brasileiras como incentivo ao plantio de árvores e filantropia. 

Em 2002, três anos antes da criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da 

Bolsa de Valores de São Paulo, o banco adota critérios de análise de risco socioambiental e 

lança o Fundo Ethical, primeiro fundo de investimento responsável da América Latina. Os 

clientes passaram a ter a possibilidade de investir por critérios que iam além da valorização 

econômico-financeira.  

 Em 2003, dez bancos de renome mundial, entre eles o holandês ABN AMRO Bank, 

lançam em parceria com o International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do 

Banco Mundial, os Princípios do Equador, conjunto de princípios e diretrizes para a 

concessão de crédito, que asseguram que os projetos financiados sejam desenvolvidos de 

forma sócio-ambientalmente responsável. A subsidiária brasileira foi a primeira instituição 

financeira do país a aderir à ferramenta voluntária. Neste mesmo ano, substitui o Balanço 

Social pelo que viria ser o primeiro relatório de sustentabilidade brasileiro. 

Em seu relatório de 2006, a organização afirmava que sua assinatura na época 

Fazendo mais que o possível refletia uma visão de negócios transformadora e a 

sustentabilidade do Banco ia além da oferta tradicional de produtos bancários, se colocando 

como uma oportunidade de diferenciação. De acordo com Mario Monzoni, diretor do 

Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-SP, em entrevista a Revista Época 

Negócios (2007), o pioneirismo do ABN AMRO Real foi colocar a sustentabilidade na 

gestão, em todas as áreas. 

Com a prática do desenvolvimento sustentável para o banco e para quem se 

relacionasse com ele, a organização descolou sua imagem da percepção geral que a 

sociedade tinha dos bancos, de lucros abusivos e juros extorsivos.  No período de 2000 a 

2008 - do nascimento a extinção da marca ABN AMRO Real, o banco criou ainda o 

concurso Talentos da Maturidade - incentivo à produção cultural de pessoas com mais de 

60 anos, geralmente esquecidas pelo mundo corporativo -, o Programa de Fornecedores - 

rede que compartilhava sua visão de sustentabilidade - e o Programa de Ecoeficiência, 

pioneiro no uso do papel reciclado em larga escala. Em 2002 criou a estrutura de 

microcrédito, para oferecer linhas de financiamentos especiais para negócios que atendam a 

base da pirâmide econômica e, no ano seguinte, foi um dos co-fundadores do Centro de 

Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
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Com isso, o ABN AMRO Real obteve diversos e conceituados reconhecimentos, 

como o Prêmio Valor Social, Guia de Boa Cidadania Corporativa, Melhores Empresas para 

se Trabalhar e o Prêmio Eco por gestão sustentável, entregue excepcionalmente pelo ex-

vice-presidente norte-americano Al Gore, notório defensor do tema. Entre os títulos 

internacionais, foi eleito o Banco Mais Sustentável do Ano em Mercados Emergentes em 

2006, pelo Financial Times; ganhou o World Business Award, pela Câmara Internacional 

de Comércio; foi incluído na lista das 100 Empresas Globais mais Sustentáveis do Mundo 

em 2006, no Fórum Econômico Mundial, em Davos; seu relatório de sustentabilidade 

2005/2006 foi considerado um dos mais completos e transparentes do mundo pelo GRI 

Readers´ Choice Award; em 2008 ganhou o The Banker Technology Awards, e voltou a ser 

reconhecido pelo Financial Times, desta vez como o banco mais sustentável do mundo. 

Esta foi a primeira vez que a instituição deu o prêmio máximo a um banco dos países 

emergentes. Além dos muitos reconhecimentos, o percurso rendeu um fruto de alto impacto 

reputacional: a integração da sustentabilidade aos negócios do banco tornou-se estudo de 

caso da tradicional Universidade de Harvard. De acordo com Kanter (2010), o banco 

incorporou o papel estratégico dos valores em suas práticas empresariais e os tornou críveis 

para dentro e fora da organização, tornando-se referência mundial de vanguarda. 

O posicionamento de sustentabilidade da subsidiária brasileira foi tão marcante que 

transformou-se em referência até para a matriz. Em entrevista à revista Época Negócios 

(2007), Rijkman Groenink, então presidente do conselho do ABN AMRO Bank, afirmou 

que diversas políticas criadas no Brasil tornaram-se regra para todas as operações do banco 

no mundo. Para Almeida (2009), a incorporação da sustentabilidade só se deu de forma 

plena em consequência do envolvimento crucial das lideranças. E independente das 

motivações, o banco lucrou bastante com a imagem que construiu, pois diferentemente dos 

produtos bancários facilmente copiáveis, o modelo de negócios sustentável não pode ser 

replicado no curto prazo e sem uma boa dose de investimento e energia.  

 

A evolução da sustentabilidade no Santander antes da aquisição  

O Santander é um grupo financeiro internacional, fundamentalmente de varejo, com 

matriz na Espanha, presente em 10 países na Europa e nas Américas, conhecido pela 

agilidade, controle de risco e preocupação com custos. Ingressou no Brasil em 1970, com 

um escritório de representação. A partir dos anos 90, guiado pela estratégia de estabelecer 
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forte presença na América Latina, particularmente no Brasil, cresce organicamente e por 

meio de aquisições, visando a liderança no mercado.  

 A origem do conceito de sustentabilidade no Grupo data de 2002, com a edição do 

primeiro relatório anual, que consolida compromissos e atividades nas dimensões 

econômico-financeira, social e ambiental. O relatório baseia-se nos padrões da Global 

Reporting Iniciative (GRI), sendo uma das primeiras empresas espanholas a aderirem ao 

modelo. Neste ano, é criada a área de Responsabilidade Social Corporativa. 

O foco em educação superior é um diferencial do Grupo, que desde 2002 investe 

entre 65 e 75% do total gasto em responsabilidade social em convênios de colaboração 

institucional e econômica com as universidades, no Portal Universia na internet e em 

bolsas de estudo. O conceito de sustentabilidade se amplia e em 2005, substitui o Relatório 

de Responsabilidade Social pelo Relatório de Sustentabilidade.  

No Brasil, segue a política global e indica possuir práticas alinhadas à controladora. 

Entretanto, um estudo sobre sustentabilidade corporativa no setor financeiro brasileiro feito 

pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) em 2007 indica 

várias oportunidades de melhoria ao comparar os dez maiores bancos do país, conforme 

demonstra a Figura 1. 

Análise comparativa de 
práticas de sustentabilidade            

1. Avalia riscos socioambientais em 
financiamentos?            

2. Possui programa de microcrédito 
produtivo orientado?            

3. Possui Fundos SRI?            
4. Possui linhas de financiamento 

socioambientais?            
5. Comercializa títulos de credito de 

carbono?            
6. Oferece seguros ambientais?            
7. Utiliza critérios socioambientais na 

seleção de fornecedores?            
8. Possui Relatório  informações 

socioambientais?            
9. Divulga emissões do GEE?            
10. Divulga Políticas relacionadas à 

segurança da Informação?            
11. Divulga Políticas relacionadas à 

lavagem de dinheiro?            
TOTAL DE PRÁTICAS 10 9 8 8 7 6 5 5 1 1 

Figura 1: Resumo das práticas de sustentabilidade  
Fonte: Lins e Wajnberg (2007) 
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 No levantamento, ABN AMRO Real e Itaú destacam-se na liderança das melhores 

práticas, enquanto Santander compõe com os bancos Safra e Votorantim o grupo das 

organizações financeiras com maiores déficits em sustentabilidade. 

 

Santander adquire ABN AMRO Real: integração de culturas e evolução do conceito 
de sustentabilidade 
 

Em 2007, o consórcio dos bancos Royal Bank of Scotland, Fortis e Santander 

anuncia a compra de 86% das ações do banco holandês ABN AMRO por 71 bilhões de 

euros, considerado o maior negócio da história dos bancos no mundo. Em 2008, o 

Santander assumiu o controle acionário indireto do ABN AMRO Real, que naquele 

momento era o quarto maior banco privado do Brasil em quantidade de ativos e tornou-se o 

terceiro maior banco privado, atrás do Bradesco e Itaú.   

O Grupo tinha o grande desafio de unir as marcas Santander, em ascensão, e ABN 

AMRO Real, transferindo os atributos da reconhecida ABN AMRO Real para a marca 

Santander, a fim de transformá-la na mais atrativa entre os bancos no país. Em um 

movimento pouco ortodoxo no mercado, o então Presidente da empresa comprada, Fábio 

Barbosa, assume a Presidência do Santander Brasil. O Santander era conhecido por impor 

sua cultura nas empresas adquiridas e foi assim nas aquisições realizadas no Brasil antes do 

ABN AMRO Real. Apesar disso, segundo Barros (2011), o reconhecimento pela 

controladora das competências e valores complementares do ABN AMRO Real fizeram 

com que o seu processo de integração fosse menos impositivo e mais uma mescla do que 

havia de melhor em cada empresa, nas políticas de recursos humanos, nos produtos, nas 

práticas de sustentabilidade, por exemplo. Para Barros, “O Santander sabia que estava 

aumentando seu market share, mas também sabia que adquiria um banco cujas práticas e 

cujos princípios aumentavam seu valor”. 

O Grupo Santander revisa seus valores em 2010 e muda o valor “Ética” para “Ética 

e Sustentabilidade”, o que requer um forte programa de comunicação interna e institucional 

composto por campanhas e ações concretas. A comunicação do novo valor estava presente 

no novo edifício sustentável, na implementação do transporte solidário, na flexibilidade de 

horários e na distribuição de uma cartilha sobre práticas sustentáveis para todos os 

funcionários (BARROS, 2011). Foram realizados workshops para 1.500 gestores, um 

programa de treinamento específico para 8.000 diretores e gerentes da rede de varejo, 

treinamento presencial e online para todos os empregados, visitas de executivos a inúmeras 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 8 

agências, em diversos pontos do país, entre outras ações. Foram realizadas jornadas de 

engajamento, sensibilizando as pessoas para a mudança, assim como outra dinâmica de 

integração que denominaram “Diálogos de Engajamento” (INSTITUTO AKATU, 2010).  

 A comunicação institucional também foi estrategicamente empregada na fase de 

integração. Segundo o Instituto Akatu (2010), o presidente investiu no relacionamento com 

entidades externas, como a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), workshops 

para 1.100 stakeholders, entre os quais clientes corporativos e fornecedores.  

Alinhado às premissas da sustentabilidade e com o ganho de importância do tema, o 

Santander enfatiza suas práticas institucionais e estratégias publicitárias. As principais 

campanhas publicitárias logo após a integração foram: “Nosso Compromisso” (2009): 

oficializava o compromisso da nova organização e apresentava a nova visão; “Juntos” 

(2009): reforçava o conceito da sustentabilidade e a ideia de que juntos representava mais 

que a união dos bancos; “O mundo não precisa de mais um Banco” (2010) e “Acreditar nas 

idéias” (2010). Com as campanhas, o Santander difundiu o conceito de sustentabilidade 

para o público externo, enquanto envolvia o público interno em seus programas de 

sustentabilidade e colocava metas de eficiência energética para os gerentes, como 

diminuição do gasto com água, luz e papel nas agências. 

Desde a integração, o banco obteve alguns reconhecimentos, como o Guia Exame de 

Sustentabilidade 2010, Prêmio Eco 2010, Prêmio Discovery de Criatividade e Inovação 

2011 e entre as 100 Melhores Empresas em IDHO - Indicador de Desenvolvimento 

Humano Organizacional. Em 2012 ganhou o premio Social Innovation Awards, o 2º Prêmio 

Época Empresa Verde, Prêmio Eco 2012 e foi considerado o banco mais verde pela 

Bloomberg Markets 2013/2012. Como o ABN AMRO Real, foi considerado o Banco mais 

sustentável das Américas e o Grupo Santander Espanha foi reconhecido como o Banco 

Global Sustentável do Ano. Apesar dos prêmios, em estudo da consultoria espanhola 

Merco-Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (2013), o Santander Brasil foi 

listado em 47o lugar no ranking das 100 empresas mais reputadas do país, 5a colocação 

entre os bancos; em 19o lugar na categoria das 100 companhias mais responsáveis e com 

melhor governança corporativa, atrás dos concorrentes Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do 

Brasil. Cumpriu-se assim um caminho de cinco anos para o Santander incorporar os 

conceitos de sustentabilidade e buscar proximidade com o patamar de referência do ABN 

AMRO Real.  
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Na Figura 2, é apresentada a consolidação da linha do tempo comparativa das 

práticas de sustentabilidade para os bancos.  
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Figura 2: Linha do tempo da Sustentabilidade ABN AMRO Real x Santander 
Fonte: elaborada pelos autores, com base no Relatório de Sustentabilidade ABN AMRO Real (2006), 
Relatórios Anuais Santander (2007 a 2012) e site de Sustentabilidade do Grupo Santander Brasil. 
 
 
Análise dos dados 
 

A análise da linha do tempo da sustentabilidade para o Banco ABN AMRO Real e 

Santander Brasil, apresentada na Figura 3, fornece indicações do ritmo diferenciado do 

primeiro em relação ao segundo. Tomando-se como base o estudo de Lins e Wajnberg 

(2007), que comparava as práticas de sustentabilidade dos bancos brasileiros, com a atual 

situação de práticas do Banco Santander Brasil, pode-se constatar que este apresentou um 

grande avanço na implementação das práticas, atingindo o mesmo nível de aderência que o 

ABN AMRO Real possuía em 2007 para as questões levantadas (Figura 3). A estratégia de 

aquisição pareceu atender, para o Santander, além de oportunidades mercadológicas, 

também transformacionais e de aprendizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Análise comparativa de práticas de sustentabilidade ABN AMRO Real e Santander 2007 x 
Santander 2012 
Fonte: elaborada pelos autores, com base no estudo Lins e Wajnberg (2007), no Relatório Anual Santander 
(2012) e no site de Sustentabilidade do Grupo Santander Brasil. 
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Ao se avaliar as práticas nas duas organizações, verifica-se que a distância que havia 

entre ambas foi reduzida drasticamente a partir de 2008, início do processo de integração 

das empresas. Nota-se que o Santander de hoje possui as mesmas referências internas do 

tema que o ABN AMRO Real possuía no momento em que foi adquirido. (Figura 4). 

Figura 4: Comparativo de início das práticas internas de sustentabilidade ABN AMRO Real e Santander. 
Fonte: elaborada pelos autores, com base no Relatório de Sustentabilidade ABN AMRO Real (2006), 
Relatórios Anuais e de Sustentabilidade Santander (2002 a 2012) e site de Sustentabilidade do Grupo 
Santander Brasil. 
 

Contudo, na análise dos rankings e reconhecimentos, constata-se que o Santander 

ainda não é percebido com a mesma deferência que o ABN AMRO Real recebia dos 

stakeholders e do mercado. A Figura 5 demonstra que dos sete reconhecimentos existentes 

em 2007, o Santander não possuía nenhum e, passados cinco anos, conquistou apenas dois. 
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Figura 5: Comparativo de principais reconhecimentos de sustentabilidade ABN AMRO Real e Santander. 
Fonte: elaborada pelos autores, com base no Relatório de Sustentabilidade ABN AMRO Real (2006), 
Relatórios Anuais e de Sustentabilidade Santander (2002 a 2012) e site de Sustentabilidade do Grupo 
Santander Brasil. 
 

Ao compararmos a evolução das práticas (Figura 4) e dos reconhecimentos 

conquistados (Figura 5) fica claro que o esforço interno para adoção da sustentabilidade nas 

diversas áreas do Santander não foi acompanhado com o mesmo peso de reconhecimentos 

na percepção do mercado. O Santander cumpriu sua proposta de incorporação da 

sustentabilidade internamente, mas não conseguiu fazer com que este compromisso 

transparecesse e impactasse na percepção de sua imagem no mercado. 

Essa dissonância entre ação e percepção pode ter sido gerada por diversos motivos 

que envolvem a cultura e a identidade de cada marca. Valores e atributos complexos como 

a sustentabilidade não são facilmente transferíveis, pois são formados em um processo 

amplo de construção, reconhecimento e legitimação. Os cinco anos necessários para a 

incorporação da mudança também podem ter sido cruciais, afinal durante esse tempo o 

mercado evoluiu em suas ações, não sendo mais possível para o Santander aproveitar a 

oportunidade do pioneirismo como fez o ABN AMRO Real. 

Embora não faça parte do período analisado nesse estudo de caso, vale ressaltar que 

em 2013 o banco também conquistou dois reconhecimentos da lista aqui avaliada, repetindo 

o Premio Eco já recebido em 2012 e sendo premiado pelo FT/IFC Sustainable Finance 

Awards com o Santander Brasil como o Banco mais sustentável das Américas e com o 

Grupo Santander como o Banco Global mais Sustentável do Ano, o que demostra a 

permanência de seu envolvimento com a sustentabilidade. 

 

CONCLUSÕES 

A incorporação da sustentabilidade como um dos valores centrais de uma 

organização é um processo de médio e longo prazo que só é possível se fizer parte de seu 

direcionamento estratégico, pois representa uma mudança organizacional de grande 

impacto e complexidade. Quando o conceito macro da sustentabilidade, que prega ações de 

longo prazo, é inserido na realidade organizacional é preciso levar em conta a operação 

desses conceitos nos tempos da realidade das organizações. 

No caso da aquisição do ABN AMRO Real pelo Santander, é notável que houve um 

significativo impacto na cultura e gestão do Santander no Brasil, acelerando a incorporação 

do valor sustentabilidade que já estava em andamento no Grupo. A escolha do presidente 
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do ABN AMRO Real para presidir o Santander é um forte indicio do contexto interno de 

apoio político, sinalizando que o Santander queria incorporar o conceito de sustentabilidade 

como um diferencial competitivo como o era no ABN AMRO Real.  

Apesar de ter chegado ao mesmo nível de práticas do ABN AMRO Real depois de 

cinco anos da aquisição, a análise dos rankings e reconhecimento em sustentabilidade 

mostra que o Santander ainda não é percebido pelos stakeholders e mercado com a mesma 

deferência da empresa adquirida, ficando inclusive atrás dos concorrentes Itaú Unibanco, 

Bradesco e Banco do Brasil.  

Um dos aspectos que pode ter limitado a associação da sustentabilidade com o 

banco é a sua imagem fortemente ligada à rentabilidade e controle de custos, já que em 

certa medida são valores que podem ser percebidos como antagônicos, tornando ainda mais 

difícil a absorção do conceito. Outro incidente crítico importante foi a saída de Fabio 

Barbosa da presidência da empresa em 2010, levando consigo sua imagem de 

comprometimento com o desenvolvimento sustentável e a personificação do vinculo com a 

cultura do ABN AMRO Real. Além disso, problemas operacionais na unificação da marca 

e do sistema informatizado geraram reclamações e insatisfação dos clientes denotando uma 

relação diferente no trato inicial da unificação, momento geralmente muito conturbado. O 

tamanho e dispersão geográfica da operação no Brasil, depois de várias aquisições, 

constituiu também um elemento complicador do processo. Por último, apesar da 

considerável melhora em suas práticas, o Santander pouco tem usado a sustentabilidade 

como ferramenta para alavancar sua imagem. Isso ocorreu no inicio da integração, mas não 

foi explorada de forma massiva depois de algum tempo.  

Por todas as questões aqui levantadas, conclui-se que o banco foi bem sucedido na 

manutenção e desenvolvimento de suas iniciativas sustentáveis, porém não com a 

intensidade necessária para que tal engajamento se tornasse um diferencial e um atributo 

percebido por seus stakeholders e mercado. Colabora para esse cenário o fato de que 

durante os cinco anos de adaptação e reconstrução do conceito internamente, seus 

concorrentes também se movimentaram, evoluíram em suas políticas, alterando o patamar 

de exigência, de percepção e de atuação quanto às questões sustentáveis.  

Fica assim a recomendação para que o banco continue direcionando esforços em 

suas iniciativas, com maior intensificação da comunicação sobre suas ações e maior 

envolvimento com a temática. Mesmo que não seja seu foco de atuação, será de grande 

contribuição à sua reputação não abandonar a sustentabilidade, uma vez que a 
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sustentabilidade não abandonará a agenda da opinião pública, e lançará cada vez mais 

desafios para as empresas que buscam protagonismo e diferenciação.       
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