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RESUMO

o presente trabalho e r objetivo realizar o levantamento e a análise das estratégias

de responsabilidade 50 ·oambiental adotadas pelo Banco do Brasil.

Foram apresentadas conceituações teóricas sobre responsabilidade socioambiental,

sustentabilidade e desenvolvimento regional sustentável, bem como a evolução histórica

destes. conceitos, o método de pesquisa utilizado no objeto de estudo e os resultados

esperados. Um breve histórico sobre o Banco do Brasil e suas ações sustentáveis foi

mostrado. E suas práticas a partir de um estudo de caso de um projeto de

Desenvolvimento Regional Sustentável realizado por uma de suas agencias do estado do

Rio de Janeiro na região do Médio Paraíba.

Pretende-se com o estudo demonstrar como são realizadas e qual a importância destas

ações para a sociedade, principalmente na região do Médio Paraíba, onde foi realizado o

projeto. E desta forma verificar a partir do estudo, demandas socioambientais existentes

na região do Médio Paraíba e sugerir melhorias na forma de realização dos projetos de

Desenvolvimento Regional Sustentável da instituição financeira citada no estudo.

Palavras-chave: responsabilidade socioambiental, sustentabilidade e desenvolvimento

regional sustentável.
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ABSTRACT

The focus of this pa e are he survey and analysis of strategies and environmental

responsibility strategies adopted by the Bank of Brazil.

Theoretical concepts ere presented of environrnental responsibility, sustainability and

sustainable regional de elopment, as well the historical evolution of these concepts, the

research method used in the study object and the expected results. A brief history of the

Bank of Brazil and its sustainable actions were shown. And their practices from a case

study of a Regional Sustainable Development project undertaken by one of its agencies

in the state ofRio de Janeiro in the Middle Paraíba.

The aim is to study demonstrate how are performed and the importance of these actions

to society, especially in the Middle Paraíba, which had undertaken the project. And so

check from the study, social and environmental demands in the region of the Middle

Paraíba and suggest improvements in the way of realization of projects of the Regional

Sustainable Development of the financiaI institution cited in the study.

Keywords: environmental responsibility, sustainability and sustainable regional

development.
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I. INTRODUÇÃO

Pode-se consi rar o debate sobre Responsabilidade Social Empresarial quase

tão antigo quanto as róprias noções de empresa e negócios. Nestes primórdios, a

própria instalação de uma grande empresa em determinada localidade já era considerada

uma ação que trazia em seu bojo o cumprimento de uma ação social.

Segundo Kreitlon (2004), podem ser identificadas desde os primórdios do

capitalismo, reflexões a respeito do papel das empresas na sociedade e questões éticas

relativas à sua atuação, como em "Teoria dos sentimentos morais" de Adam Smith

1759, e no clássico de Friedrich Engels, HSituação da classe trabalhadora na

Inglaterra" de 1845.

As iniciativas empresariais de divulgação de seus balanços sociais datam do

início do século xx. Contudo, foi somente a partir dos anos 60, nos Estados Unidos da

América e no início da década de 70 na Europa (particularmente na França, Alemanha e

Inglaterra), que a sociedade iniciou uma cobrança maior por responsabilidade social por

parte das empresas, e assim, consolidou-se a própria necessidade de divulgação dos

chamados balanços ou relatórios sociais. Desta forma, nos "anos 70, a idéia de

responsabilidade social das empresas popularizou-se na Europa. E, em 1971 a

companhia alemã STEAG produziu uma espécie de relatório social, um balanço de suas

atividades sociais. Porém, o que pode ser classificado como um marco na história dos

balanços sociais, propriamente dito, aconteceu na França em 72, ano em que a empresa

SINGER fez o assim chamado primeiro Balanço Social da história das empresas. Em

1977, a França tomou-se pioneira na criação de uma lei que obriga empresas com mais

de 300 funcionários a divulgar em balanços suas ações sociais.l

No Brasil, o modelo de balanço social, proposto na década de 1980 pela

Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial Social (Fides), não vingou. O tema

começou a sensibilizar algumas empresas no início dos anos 1990 e ganhou forte

impulso ao longo da década, pela ação de entidades não-governamentais e institutos de

pesquisa e pelo engajamento da iniciativa privada nas novas políticas sociais do

governo. Destacam-se a atuação do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e

Econômicas (Ibase), que desde 1997 defende a importância de um modelo único de

1. Disponível nos links: <http://www.balancosocial.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm>
<http://www.responsabilidadesocial.com/institucionaVinstitucional_ view.php?id=4>
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relatório social e o In· E os que se caracteriza como Oscip (organização da

sociedade civil de in e úblico), que tem como missão mobilizar, sensibilizar e

ajudar as empresas a oe' eus negócios de forma socialmente responsável, tomando-as

parceiras na constru ào de uma sociedade justa e sustentável.2

Assim, a partir das últimas três décadas a discussão em tomo da relação Estado-

sociedade-natureza tem sido intensificada, em níveis mundiais, podendo ser

identificados neste processo diferentes tendências de análise e interpretação, entre elas,

encontra-se a proposta de desenvolvimento sustentável. Segundo Godard (2002), foi

após a década de 70 que começa a se estabelecer a consciência de que as raízes dos

problemas ambientais estariam. nas formas de desenvolvimento tecnológico e

econômico, sendo impossível o tratamento das questões, sem uma reflexão e

conseqüente ação sobre este modelo de desenvolvimento proposto.

Nesta maior conscientização mundial pela manutenção e preservação dos

recursos planetários, as empresas passaram a ser questionadas constantemente por

diversos agentes sociais quanto às alterações que promovem no ambiente, ao

explorarem suas atividades. A este conjunto de discussões relacionadas à preocupação

generalizada da sociedade com a manutenção do equilíbrio planetário convencionou-se

chamar de princípios e ações sustentáveis, Sustentabilidade, ou Desenvolvimento

Sustentável.

A problemática das políticas e ações de responsabilidade socioambiental e

sustentabilidade é um dos principais, se não o principal tema, debatido e propagado

entre as principais nações em âmbito global, assim como para a gestão empresarial, dos

últimos 30 anos do século XX aos dias atuais. Desta forma, a responsabilidade social

empresarial tomou-se uma variável importante na estratégia competitiva das empresas e

na avaliação de seus desempenhos.

Silveira (2006) relata que em 1995 foi lançado o Gerenciamento Sustentável de

Ativos, que em associação com a Dow Jones & Company resultaria na criação do índice

de sustentabilidade Dow Jones (IDJS), índice que transita em bolsa de valores e mede o

desempenho ambiental e social das empresas.

2. Disponível no link: <http://www.balancosocial.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm>
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Quadro 1
Cronologia - Marcos Referenciais

1972 - Conferência sobre e·o Ambiente - Estocolmo (Suécia).

1987 - A Comissão undial sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, na Noruega,

elaborou o documento conhecido como Relatório Bruntland: "Nosso Futuro Comum".

Ali, começou a ser popularizado a expressão "Desenvolvimento Sustentável" e a ser

difundido o conceito.

1991 - Criação do World Business Council for Sustainable Development, que reúne

160 empresas em 30 países. Tem por missão acompanhar o meio empresarial na

mudança de foco para o Desenvolvimento Sustentável.

1992 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente ECO 92 - Rio de

Janeiro: 178 Chefes de Estado assinaram três grandes acordos: a Agenda 21, a

Declaração do Rio e a Declaração de Princípios das Florestas.

1995 - Conferência de Copenhague - Dinamarca, onde foram validados os três pilares

do Desenvolvimento Sustentável: Social, Ambiental e Econômico.

1997 - Tratado de Amsterdã, onde se definiu que a OEA - Organização dos Estados

Americanos tem por missão promover o desenvolvimento sustentável em todo o seu

espaço.

2001 - Fórum Social Mundial - Porto Alegre (RS), em que foi discutida a correlação

entre progresso econômico e degradação do ambiente.

2002 - 2a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (RIO + 10) -
,

Johanesburgo, Africa do Sul, onde foi acordado o tratamento equilibrado, e de forma

integrada, dos três pilares do desenvolvimento sustentável. Foi também definido um

Plano de Ação, onde se destaca, dentre outros, o combate à pobreza e a gestão dos

recursos naturais.

Fonte: Curso de Desenvolvimento Regional Sustentável, UNIBB.
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No Brasil, em esp . I as últimas duas décadas, vem aumentando o interesse e

o conseqüente investime o empresas brasileiras na área socioambiental. Discutem-

se temas sobre o geren ·amento social, implementação de projetos sociais comunitários,

o empresário ético e a responsabilidade social. Entre estas empresas brasileiras estão as

principais instituições frnanceiras nacionais, que se consolidaram e fortaleceram ainda

mais a partir de meados da década de 90 e inicio dos anos de 2000, com o plano Real e

a estabilização da economia nacional, apresentando índices representativos de

rentabilidade, instituições estas que mesmo com a crise econômica mundial se mantém

fortes e competitivas mundialmente.

Almeida (2007) comenta o despontar das instituições financeiras em relação às

preocupações com o meio ambiente, no Brasil:

"No Brasil, 1995 também estabeleceu um marco importante: os

bancos oficiais do país (Banco do Brasil, Caixa econômica e BNDES,

entre outros) assumiram o compromisso de estabelecer uma série de

exigências socioambientais para financiar projetos." (ALMEIDA,

2007, p. 197)

1.2. Justificativa

As instituições financeiras, como parte integrante do tecido social, são empresas

que possuem grande peso na transformação da realidade, seja pela diversidade de

produtos e serviços disponibilizados em sua rede de distribuição, seja pela capacidade

de desenvolver uma região ou localidade, por meio da alavancagem de recursos

financeiros necessários para o desenvolvimento de atividades econômicas empreendidas

por outras empresas. Com relação a influencia das instituições financeiras na vida das

pessoas, Silveira (2006) descreve:

"[ ..] estas influenciam os resultados das atividades dos setores da

economia, privilegiando empreendimentos ao redor do mundo. Assim,

os bancos, em razão das suas funções, estão em posição de grande

13



influência o dia-a-dia das empresas, comunidades, governos e na

vida da pessoas. Daí a importância do segmento financeiro da

economia para o desenvolvimento sustentável por meio de iniciativas e

ações que privilegiem a qualidade de vida das pessoas."

(SIL ElRA,2006)

Assim, o desenvolvimento de uma comunidade, região ou país encontra

dinamismo quando instituições financeiras estruturam a economia com a liberação de

créditos, promovendo um ciclo econômico-financeiro que conseqüentemente, gera

novos negócios, riqueza e empregos. Porém, também reside nas atividades das

instituições financeiras grande risco de degradação do meio ambiente, ou de

desestabilização da economia de uma localidade. O financiamento inadequado de

atividades pode concentrar o poder e riqueza em poucas mãos, ou provocar prejuízos

irreversíveis à cultura, ao ambiente e economia locais. Mais grave ainda, o risco de que

sejam financiadas atividades ilícitas, sendo assim, uma ameaça ao direito, à democracia

e aos fundamentos da vida em civilização. O tráfico e o consumo de drogas, a

exploração de trabalho escravo e infantil, atentados terroristas e a lavagem de dinheiro,

dentre outros, são exemplos de atividades possíveis de serem financiadas pelas

instituições financeiras, sob camuflagens diversas. Neste aspecto, os bancos sofrem

rigorosa fiscalização de órgãos governamentais, nacionais e internacionais, de maneira

que lhe são exigidos altos níveis de controle e conformidade de processos. Dentre as

exigências está que a liberação de crédito deve ser precedida de análise detalhada e

cautelosa, que compreenda estudos de viabilidade sócio-econômica, submissão a

princípios do direito e da ética, considerações sobre a autonomia das atividades (auto-

sustentável), e sobre quais as probabilidades que determinados projetos podem causar

danos ambientais. (SILVA, 2008; 90)

Várias iniciativas buscaram aumentar a transparência das informações

divulgadas pelas instituições financeiras. Entre essas iniciativas, o Novo Acordo da

Basiléia3, principalmente o seu pilar 3, introduziu várias exigências de revelação do que

3. O Acordo de Capital de Basiléia 11, também conhecido como Basiléia 11, foi um acordo assinado no
âmbito do Comitê da Basiléia em 2004 para substituir o acordo de Basiléia I. O Basiléia 11fixa-se em três
pilares e 25 princípios básicos sobre contabilidade e supervisão bancária. Os 3 pilares são: 1. Capital
(guardar) 2. Supervisão (fiscalizar) 3. Transparência e Disciplina de Mercado (divulgação de dados).

14



deve ser repassado ao ....._~o para melhor avaliar o risco de um banco e seu valor.

rtalecer a disciplina de mercado, para que seus agentesEstas orientações .lsam
possam efetuar uma correta avaliação das estratégias de negócio, da situação

econômico-financeira, da efetividade operacional e da administração dos seus riscos

pelo efeito sistêmico que podem causar em toda a economia. (SILVEIRA, 2006)

Após três décadas de elevada inflação, quando os bancos brasileiros obtinham

seus maiores ganhos por meio de aplicações financeiras, a partir 1994, quando da

implantação do Plano Real, e a conseqüente estabilidade inflacionária, os bancos

passaram a buscar novas fontes de receita, fundamentadas em resultados operacionais,

tais como aumento na cobrança de tarifas pela prestação de serviços, por exemplo.

Apenas a partir de 2002 a estabilidade econômica fez com que os bancos

apresentassem maiores índices de rentabilidade, principalmente as instituições líderes

dos grandes conglomerados financeiros, que com a abertura comercial num contexto de

intensa competitividade, teve continuidade com a manutenção da política de aquisição

de instituições financeiras menores como alternativa de sobrevivência. Principalmente a

partir de 2004, os resultados passaram a se tomar excelentes, fundamentalmente pela

diversificação de receitas, orientando o crescimento principalmente ·pelas operações de

crédito (microcrédito e crédito consignado) e tesouraria, e pela cobrança de tarifas pelos

serviços bancários. Refletindo a nova fase em que o sistema bancário nacional se

encontrava, baseada em uma diminuição significativa das despesas administrativas e de

pessoal, em investimentos em TI, na manutenção de investimentos em serviços e, em

especial, na busca por uma estrutura enxuta e mais eficiente, capaz de permitir a adoção

de uma postura agressiva.

Segundo Economática4, nos dias atuais, os bancos brasileiros têm ganhado

destaque mundial não apenas por seus lucros bilionários e pelos negócios realizados,

mas um dos indicadores que mais tem chamado a atenção dos analistas é o alto nível de

rentabilidade média destas empresas, com índices em tomo de 17%, superando nos

últimos anos até os índices de grandes instituições mundiais. Resultados estes

...•.... . -~.,.

4. Empresa de Consultoria, responsável pela criação do software Sistema Economática, fundado em 1986,
que é uma ferramenta para análise de investimento em ações e fundos, sendo um conjunto de avançados
módulos de análise que operam sobre uma base de dados de alta confiabilidade. Com uma sólida base de
dados de empresas dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia e Venezuela.
Tendo como usuários do software, analistas de corretoras, universidades, bancos, fundações de
previdência, áreas de relação com investidores e investidores particulares.
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alcançados principalme a I ido aos juros recordes e ao aumento do crédito

disponível, dizem ana . tas. ssim, as principais instituições financeiras brasileiras se

consolidaram e, mesmo c m a crise econômica mundial de 2009, se mantiveram fortes e

competitivas.

Diante deste contexto de ambiente econômico procurar-se-á neste projeto de

pesquisa identificar que tipo de ações as instituições financeiras brasileiras estão

realizando para 'devolver" à sociedade estes resultados obtidos através de ações

socioambientais e promovendo o desenvolvimento sustentável. O estudo estará focado

nas ações realizadas pelo Banco do Brasil.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo geral

Verificar, a partir do levantamento e análise de informações institucionais, a

importância das ações· socioambientais e dos projetos de desenvolvimento regional

sustentável realizados pelo Banco do Brasil S.A. bem como são realizados este projetos

e quais os benefícios gerados para sociedade, principalmente para uma comunidade de

produtores de agricultura familiar de uma cidade da região do Médio Paraíba. E, a partir

daí, identificar as demandas socioambientais existentes, sugerindo melhorias na forma

de realização destes projetos realizados pelo banco.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Verificar quais são as ações de sustentabilidade e responsabilidade

socioambientais realizadas pelo Banco do Brasil S.A.

- Por meio do estudo de caso de um projeto de desenvolvimento regional

sustentável desenvolvido por uma agencia do Banco do Brasil na cidade de Barra

Mansa - RJ, analisar as ações desenvolvidas e os benefícios gerados à comunidade

envolvida, sugerindo melhorias nos projetos.

16



,
11. REFERENC co

Há empresas que ofertam produtos e serviços de reconhecida qualidade para

seus clientes e, pode-se dizer, para a sociedade em geral. Mas, no desenvolvimento de

suas atividades utilizam práticas que causam a degradação do ecossistema local,

causando prejuízos à comunidade, e assim, não estão sendo éticas nas suas relações com

a sociedade, pois revelam uma atividade negligente em relação ao meio ambiente.

Para Silveira (2006), o modelo empresarial que só objetiva a maximização dos

lucros cede cada vez mais espaço a um modelo que compreenda os interesses dos

diversos agentes que se relacionam com a empresa, com o apelo adicional de

preservação do meio ambiente, da redução de poluentes e de investimentos que aliviem

os desgastes naturais que ocorrem e que ocorreram no passado, rompendo a estrutura

anterior para a liberação de um novo projeto ético-político. Este novo modelo é

chamado de responsabilidade socioambiental.

A expressão "socioambiental enfatiza a articulação entre as dimensões social e

ambiental e aponta para a impossibilidade de separação na abordagem entre ambas. Não

há social sem ambiental, nem ambiental, sem social, ambos se completam e interagem

mutuamente" (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005).

"A responsabilidade social das organizações surgiu num contexto no

qual há uma crise mundial de confiança nas empresas. Para tanto, as

organizações empresariais começaram a promover um discurso

politicamente correto, pautado na ética, implementando ações sociais

que podem significar ganhos em condições de qualidade de vida e

trabalho para a classe trabalhadora ou, simplesmente, podem se

tornar um mero discurso de marketing empresarial desvinculado de

uma prática socialmente responsável". (MIF ANO, 2002)

17



Assim, a existe m projeto de responsabilidade social bem-sucedido em

uma empresa, promo ' e s reconhecimentos institucional, comunitário e social, e,

desta forma, a cons , ão de uma imagem positiva por meio de um investimento que

contribuiu diretamente para a melhoria da vida comunitária, provocando impactos

positivos na comunidade.

Segundo Sil eira (2006: 48), "as exigências da crise e o rápido crescimento do

movimento socioambiental empurram a empresa para a necessidade de uma revisão de

conceitos e para a importância de um engajamento num projeto ético-político de

amplitude societária. Essa mudança tem-se caracterizado pela adoção dos princípios de

responsabilidade social corporativa, isto é, uma intenção de ruptura".

A responsabilidade social corporativa está relacionada a diferentes idéias,

podendo estar relacionada à responsabilidade legal, bem como significar um

comportamento socialmente responsável no aspecto ético, e, ainda, também podendo

transmitir a idéia de contribuição social voluntária associada a uma causa específica.

Mas está mais intrinsecamente associada a dois fatores, que definem a essência da sua

prática: ética e transparência na gestão de negócios (BERTONCELLO E JUNIOR,

2007).

Segundo o Instituto Ethos5, responsabilidade social empresarial é:

(lA forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da

empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo

estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos

ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a

diversidade e a redução das desigualdades sociais" (INSTITUTO

ETHOS, 2004).

5. O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma associação de empresas de todo
tamanho e setor interessadas em desenvolver suas atividades de forma socialmente responsável num
permanente processo de avaliação e aperfeiçoamento. Este foi criado em 1998, com a missão de
promover e disseminar práticas empresariais socialmente responsáveis contribuindo para que empresas e
sociedade alcancem um desenvolvimento sustentável em seus aspectos econômico, social e ambiental.
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2.2. Sustentab· "da

Para Franco 00 sustentabilidade diz respeito a um padrão de organização de

um sistema que se mantém ao longo do tempo em virtude de ter adquirido certas

características que lhe conferem capacidades auto-criativas.

O conceito engloba a tríplice visão do economicamente viável, socialmente justo

e ambientalmente correto. Estão envolvidos os elementos culturais, políticos e

institucionais, interagindo entre si. Nessa interação, os elementos acabam sendo fatores

geradores de tensões e conflitos a serem enfrentados e conciliados junto às comunidades

e agentes locais. (BORSA TO e BORGES, 2007)

Atualmente, o conceito de Sustentabilidade figura como uma extensão da

responsabilidade socioambiental das empresas. Relaciona a necessidade de retomo e

assunção de responsabilidade da empresa com os públicos e comunidades do seu

entorno. Dessa forma, a adoção de práticas sustentáveis na exploração de atividades

empresariais, refletidas na preocupação com a preservação ambiental e no oferecimento

de retomo social, passou a ser pauta de extrema importância para o destaque e

posicionamento mercadológico das empresas.

Tema que coloca em discussão a criação de mecanismos eficazes, para associar:

crescimento econômico, inclusão social e respeito ao meio ambiente, é o

desenvolvimento associado ao conceito de sustentabilidade. Tema este que tem muito a

ser elaborado e aperfeiçoado, pois não possui soluções fáceis ou prontas.

2.3. Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS)

Segundo Godard (2002:201), foi após a década de 70 que começa a se

estabelecer a consciência de que as raízes dos problemas ambientais estariam nas

formas de desenvolvimento tecnológico e econômico, sendo impossível o tratamento

das questões sem uma reflexão e conseqüente ação sobre este modelo de

desenvolvimento proposto. Assim, as chamadas políticas de meio ambiente não podem

ser tratadas à margem dos processos de ação coletiva e de organização econômica.
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Desta forma, foi fundame

às noções de ecodesen o

a base das referências feitas anteriormente e usualmente

n o ou de desenvolvimento sustentável.

Anteriormente conceito de Desenvolvimento Sustentável foi apresentado pela

primeira vez em Estoco mo em 1972, durante a Conferencia sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento con oeada pela ONU (Conferência de Estocolmo6), com o nome de

ecodesenvolvimento designando o crescimento econômico sem altos custos ambientais

e sendo uma resposta à polarização exacerbada pela publicação do Clube de Roma7,

surgindo duas visões opostas sobre as relações de crescimento econômico e meio

ambiente. Sendo que, de um lado, estavam os que acreditavam que o processo de

crescimento econômico seria uma força positiva capaz de eliminar por si só as

disparidades sociais, com um custo ecológico tão inevitável quanto irrelevante diante

dos benefícios obtidos, sendo estes genericamente classificados de possibilistas culturais

ou "tecnocêntricos" radicais. Do outro lado, os chamados deterministas geográficos ou

"ecocêntricos" radicais, para os quais o meio ambiente apresenta limites absolutos ao

desenvolvimento econômico, sendo que a humanidade estaria próxima a catástrofe,

mantidas as taxas observadas de expansão da extração de recursos naturais e de

utilização da capacidade de assimilação do meio (poluição). (ROMEIRO, 1999)

Desta forma, segundo Romeiro (1997:76), o conceito de Ecodesenvolvimento

emerge desse contexto como uma proposição conciliadora, onde se reconhece que o

progresso técnico efetivamente relativiza os limites ambientais, embora não os elimine,

e que o crescimento econômico é condição necessária, mas não suficiente, para a

eliminação da pobreza e das disparidades sociais. O tempo joga a favor de uma

convergência entre as duas posições.

Segundo Godard (2002), umas das questões centrais que emergem no contexto

internacional pós década de 70, é a discussão quanto ao grau de compatibilidade entre o

desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente.

Para Vecchiatti (2004:92), o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu

somente na década de 80 e foi consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o

6. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunic1aeUl Estocoirrlo, Suécia de 5 a
16 de junho de 1972, com a presença de representantes de 113 países, primeira conferencia global voltada
para o ambiente, marco histórico político internacional, decisivo para o surgimento de políticas de
gerenciamento ambiental.
7. Clube de Roma: Organização multinacional criada em 1968, formado por 100 membros oriundos dos
negócios, política e ciências sociais e ambientais. Com o objetivo de analisar o dilema da espécie humana
em um mundo de recursos finitos e de sugerir políticas alternativas para enfrentar tal crise.
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Meio Ambiente - C ' ações Unidas, conhecida como Comissão Brundtland,

que produziu um relató·o nsiderado o primeiro:

{ ..] um processo de transformação no qual a exploração dos

recursos, a direção dos investimentos, a orientação do

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se

harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro [ ..} é aquele

que atende às necessidades do presente sem comprometer a

possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias

necessidades (IBGE, 2002).

Esse conceito foi decisivo para se repensar as dimensões do desenvolvimento e

para a conscientização da sociedade, questionando se as práticas econômicas e sociais

desenvolvidas até então não estavam limitando a capacidade dos ambientes naturais de

suportar a vida no planeta. Assim, começava a se discutir se o modelo de

desenvolvimento adotado seria insustentável ao logo do tempo, comprometendo a vida

.de futuras gerações (WEBER, 1997).

No final da década de 80 e início da de 90, com a disseminação do

neoliberalismo em todas as partes do mundo trouxe de volta um clima favorável ao

economicismo e um discurso público irrefletido e míope que propaga um crescimento

econômico desenfreado e privilegia a questão da geração de emprego a qualquer custo,

em detrimento das preocupações acerca da sustentabilidade. Assim, o debate acerca do

desenvolvimento sustentável ganhou contornos globais, e, em 1992, foi realizada a RIO-

928, maior reunião já realizada em todo mundo para discutir a questão ambiental,

fazendo história ao chamar atenção do mundo para a compreensão de que os problemas

ambientais do planeta estão intimamente ligados às condições econômicas e à justiça

social.

Dez anos após a RIO-92, percebia-se que, em matéria de desenvolvimento

sustentável, nada significativo havia sido alcançado na década de 90. Assim, as Nações
• - ~ _. •• - - • • •••••• ••• to. , •.

8. RIO-92, denominação comum da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNU-MAD), realizada de 3 a 14 de julho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, reuniu
mais de 100 chefes de Estado e representantes de 170 países, que adotaram três grandes acordos: a
Agenda 21, a Declaração do Rio e a Declaração de Princípios das Florestas.
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Unidas novamente pa . aram, em agosto de 2002, uma reunião global em
,

Johanesburgo, Africa o uI. Cúpula Mundial deste ano, batizada de Rio+ 10, que

proporcionou aos líderes mundiais a oportunidade de um novo acordo para um mundo

social, ambiental e economicamente sustentável. Esta 2a cúpula mundial sobre o

desenvolvimento sustentável foi convocada para a implementação das propostas da

Agenda 21. Seu principal objetivo não foi elaborar novas propostas, mas, antes de tudo,

pôr em prática o que tinha sido definido 10 anos antes na RIO-92

O Desenvolvimento Sustentável se refere à capacidade de atender as

necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer

suas próprias necessidades (CQ-MUNC, 2008).

Neste contexto, a palavra regional, entendida como espaço sócio-territorial com

potencialidades dinâmicas de articulação, interação, cooperação e aprendizagem, o que

toma secundários os aspectos geográficos ou políticos administrativos, ganhando

também destaque o aspecto cultural, que identifica e singulariza as populações,

retomando a história, as tradições e valores como elementos primordiais e determinantes

de uma comunidade. Sendo comunidade aqui entendida como um espaço reconhecível,

enfatizando-se o sentido de fortes laços de identificação dentro do grupo social. Por

conseguinte, pensar universalmente e atuar localmente toma-se assim, a tônica das

ações.

Segundo Parente (2002: 127), "o desenvolvimento local surge, pois, como

exercício prático do novo paradigma de desenvolvimento humano, na medida em que

apresenta alternativas de inserção econômica e social, assim como de sustentabilidade

ambiental e política."

Como não há unanimidade sobre como se devem implantar propostas para

resolver as questões relativas ao desenvolvimento sustentável. Tornou-se necessário,

inicialmente, delimitar os sentidos, pela expressão Desenvolvimento Regional

Sustentável. E assim, ao romper o ciclo vicioso imposto pela visão economicista, que

define desenvolvimento a partir de modelos de países do chamado Primeiro Mundo,

vislumbra-se um caminho que equilibra a tensão entre características locais e a inserção

dos chamados Países em desenvolvimento no cenário mundial. Desta forma,

desenvolvimento deixa de ser sinônimo de crescimento econômico, entrando em cena

outros valores necessários ao bem estar das comunidades.
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Assim pode-se o e er o conceito, para Banco do Brasil (2009),

Desenvolvimento Regiona ustentável (DRS) é:

aquele que leva à construção de comunidades humanas que

buscam atingir um padrão de . -organlzaçao em rede, com

características de interdependência, reciclagem, .parceria,

flexibilidade e diversidade, considerando-se que as ações sejam

economicamente viáveis, socialmente justas, ambientalmente corretas

e culturalmente diversificadas. " BANCO DO BRASIL (2009: p. LIC

141.1.1.1.1)

Desenvolvimento Regional Sustentável - DRS passou a envolver, sobretudo

nos últimos tempos, não só ecologistas e ambientalistas, mas toda uma geração de

economistas heterodoxos e outros teóricos contemporâneos, de áreas diversas, como:

sociologia, política, antropologia social,_geografia e urbanismo. Em outra vertente, onde

igualmente têm sido levantados elementos dessa nova concepção de desenvolvimento, é

aquela que surge com as organizações da sociedade civil (ONGs) que trabalham a

questão do desenvolvimento da cidadania em um sentido amplo, como forma de

combater o fenômeno da exclusão social. (Universidade Corporativa Banco do Brasil;

2009).

2.4. O Banco Do Brasil S.A.

O Banco do Brasil foi o primeiro banco a operar no País, com 202 anos de

existência. Atualmente, a maior parte das ações do conglomerado pertence ao Tesouro

Nacional, enquanto as outras maiores frações estão divididas entre PREVI (Caixa de

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil), Fundo Garantia a Exportação e

Capital estrangeiro, sendo assim uma empresa de capital misto.

Foi o primeiro banco a entrar para a bolsa de valores; a lançar cartão de

múltiplas funções; a oferecer acesso gratuito limitado a internet; a lançar o serviço de
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mobile banking; a ganhar o certificado ISO 9002 em análise de crédito; a se

comprometer com uma ge a 21 Empresarial e a aderir aos Princípios do Equador.

Em 1985, nasce o projeto de organizar uma fundação dentro do Banco do Brasil,

que tivesse todas as suas funções voltadas para o desenvolvimento social do País,

quando o governo federal lançou o "Programa de Prioridades Sociais", que previa a

adoção de medidas em vários campos, como alimentação, saúde, educação, emprego e

habitação. Em 10 de agosto de 1986, as agências do Banco do Brasil começaram a

receber as instruções sobre a criação da Fundação. Em fevereiro de 1988, a Fundação

Banco do Brasil começou a operar com a proposta de financiar projetos que buscassem

soluções para problemas sociais. Nesse primeiro ano, a Fundação começou a colocar em

prática a sua proposta e desenvolveu uma série de projetos sociais em várias regiões

País. Atualmente, por solicitação do Banco, o planejamento da Fundação está

incorporado ao da administração estratégica do Conglomerado.

Uma das principais transformações na história recente do Banco deu-se em

1986, quando o Governo decidiu extinguir a Conta Movimento mantida pelo Banco

Central, mecanismo que assegurava ao BB suprimento automático de recursos para as

operações permitidas aos demais intermediários financeiros. Em contrapartida, o Banco

foi autorizado a atuar em todos os segmentos de mercado franqueados às demais

instituições financeiras. Em 15 de maio de 1986, o Banco constitui a BB Distribuidora

de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Iniciando-se, assim, a transformação do Banco em

conglomerado financeiro. No ano seguinte, quatro subsidiárias passaram a integrar o

conjunto de empresas vinculadas ao Banco do Brasil: BB Financeira S.A; BB Leasing

S.A.; BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. e BB Administradora de

Cartões de Crédito S.A. Das opções de investimento então ofertadas, o destaque ficou

por conta da Caderneta de Poupança Rural (Poupança-Ouro ), que alcançou o

equivalente a 7,5% do sistema de poupança do País.

Em 2002, o Estatuto Social foi adequado para garantir maior transparência e

melhores práticas de Govemança Corporativa, como parte dos avanços em direção ao

Novo Mercado da Bovespa, inclusive efetuando a conversão das ações preferenciais do

Banco em ordinárias. Também foram ampliados os direitos dos acionistas minoritários

do BB, incluindo pelo menos uma reunião anual com analistas de mercado, divulgação

de resultados pela Internet, mandato unificado de um ano para o Conselho de
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Administração, entre outros. Sendo que em 2006, atinge o mais alto padrão de

Govemança Corporativa aderindo ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo

(Bovespa).

No ano de 2008, ano que abrigou uma das maiores crises globais, foi aprovada a

Medida Provisória 443, que autorizou o Banco do Brasil, pela primeira vez em sua

história, a comprar participação de bancos e outras instituições financeiras. A quebra

desse paradigma possibilitou ao Banco a aquisição do Banco Nossa Caixa, o que

reforçou sua presença no ranking do setor bancário no Estado de São Paulo, o mais

importante do País. Além disso, no mesmo ano ainda foram incorporados ao Banco, os

bancos do Estado do Pil:luí (BEP) e do Estado de Santa Catarina (Besc). E no que diz

respeito às participações do Conglomerado BB, foram adquiridas em sua totalidade as

ações detidas pela Aliança da Bahia na Companhia de Seguros Aliança do Brasil pelo

BB Banco de Investimento (BB-BI).

Como parte do processo de reestruturação da sua área de seguridade em 2009, o

Banco do Brasil criou dl:las subsidiárias integrais - BB Seguros Participações.S.A. e BB

Aliança Participações S.A., no intuito de aumentar a participação das receitas oriundas

deste tipo de negócio na constituição do seu resultado. Além disso, o BB e a·MAPFRE

iniciaram estudos para formação de aliança estratégica para exploração de seguros de

riscos (segmentos de Vida, automóveis e Ramos Elementares). Bem como a

consolidação da parceria estratégica com o Banco Votorantim

Hoje, o Banco do Brasil é líder em ativos, depósitos totais, câmbio exportação,

carteira de crédito, base de correntistas, rede própria de atendimento no país. Com 24,6

milhões de clientes correntistas, 15,1 mil pontos de atendimentos em 3,1 mil cidades

brasileiras e em 22 países, com mais de 40 pontos de atendimento no exterior, divididos

em: agências, subagências, unidades de negócios / escritórios e subsidiárias. O Banco

do Brasil é hoje a maior instituição financeira do País, atendendo assim, a todos os

segmentos do mercado financeiro.
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111. METODOLOG PESQUISA

Este trabalho cons·ste em uma pesquisa documental, Segundo Gil (1991), na

pesquisa documental existem os documentos de primeira mão, ou seja, aqueles que não

receberam nenhum tratamento analítico. As fontes de pesquisa documental são mais

diversificadas e dispersas do que as da pesquisa bibliográfica, por exemplo, por não

utilizar-se de materiais que receberam tratamento analítico.

A pesquisa foi realizada sobre três vertentes:

- a revisão literária (referencial teórico);

- a pesquisa documental, realizada em uma das maiores instituições financeiras

brasileiras, o Banco do Brasil, sobre o histórico de ações socioambientais realizadas, a

importância, os investimentos e a dimensão destas ações, de forma a levantar e analisar

as informações pertinentes.

- estudo de caso, caso de um projeto de Desenvolvimento Sustentável Regional,

desepvolvido por uma agencia da região do Médio Paraíba.

Para o estudo de caso, foram coletadas informações na documentação do projeto,

assim como informações por meio de entrevista não estruturada e por experiências de

trabalho do autor em agencia do citado Banco.

IV. A SUSTENT ABILIDADE E O BANCO DO BRASIL

Demonstrando envolvimento com a problemática da sustentabilidade planetária,

o Banco do Brasil S.A., por meio de questões que englobaln ações sócio-responsáveis e

sustentáveis relacionadas aos seus diversos públicos de relacionamento, criou e
,

divulgou um Código de Etica que reflete estas questões, estando baseado na

estruturação de projetos e programas voltados para a preservação ambiental e para

manutenção de princípios de equidade nas relações com funcionários; na criação de uma

diretoria específica para responsabilidade socioambiental; na participação como

signatário de pactos, e adesão a princípios sócio-responsáveis de padrões internacionais;
,

na criação da Fundação Banco do Brasil (FBB), e no amparo de projetos administrados
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por organizações não go e a entais (ONG's); na implementação de inúmeros projetos

de Desenvolvimento ecio aI Sustentável (DRS), em todas as regiões do país; na

construção de um sítio específico sobre o assunto; e no lançamento de uma campanha

de âmbito naciona, intitulada Sustentabilidade. Assim como, no lançamento de sua

agenda 21 empresar-al decorrente do Protocolo de Intenções firmado com o Ministério

do Meio Ambiente (MMA), desde junho de 2004. E assim, como um dos principais

agentes do desen oIvimento econômico e social do país, impulsiona a economia e o

desenvolvimento, atuando de forma responsável para promover a incluso social, por

meio da geração de trabalho e renda.

A postura de responsabilidade socioambiental tem como premissa a crença na

viabilidade de se conciliar o atendimento aos interesses dos seus acionistas com o

desenvolvimento de negócios social e ecologicamente sustentáveis, mediante o

estabelecimento de relações eticamente responsáveis com seus diversos públicos de

interesse, interna e externamente. Acreditando que esta postura contribua para o

desenvolvimento de um novo sistema de valores para a sociedade tendo como

referencial maior o respeito a vida humana e ao meio ambiente, sendo estas, condições

indispensáveis à sustentabilidade da própria humanidade ..

Estes compromissos são definidos pelo Conselho Diretor e pelo Conselho de

Administraçãoo do Banco do Brasil e assumidos por toda a organização,- e estão

expressos na Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental e no Código de
,
Etica do Banco do Brasil.

A postura de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil orientada por

5 (cincoo) direcionadores:

1. Incorporar os princípios de responsabilidade socioambiental na prática

administrativa e negociai e no discurso institucional do Banco do Brasil;

Permear sua cultura organizacional com os princípios da responsabilidade

socioambiental tomando-os efetivos no quotidiano organizacional.

2. Implementar . ,..,Vlsao articulada e integradora de responsabilidade

socioambiental no Banco;

Buscar uma postura de responsabilidade socioambiental como um processo

contínuo,sendo compromisso de todas as áreas do Banco do Brasil.
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3. Disseminar os prin 'pios e criar cultura de responsabilidade socioambiental na

comunidade BB;

Ser foco irrad' ador de uma postura empresarial social e ambientalmente

responsável. Por meio de esforços para que os públicos da Comunidade BB envolvidos

em sua esfera de atuação também sejam estimulados a se engajar no movimento.

Por comunidade BB entende-se:

-funcionários da ativa e aposentados;

-co laboradores;

-entidades representativas de funcionários;

-associações de funcionários;

-empresas coligadas, controladas e patrocinadas.

4. Ouvir e considerar a diversidade dos interesses dos públicos de

relacionamento;

Ter suas ações e resultados legitimados por seus públicos de relacionamento.

5. Influenciar a incorporação dos princípios de responsabilidade socioambiental
,

no paIS;

Utilizar de sua relevância e abrangência nacional para se tomar referência em

responsabilidade socioambiental, inovando continuamente em suas ações de forma a

apoiar o fortalecimento do movimento de responsabilidade socioambiental no país.

4.1. Pactos, Acordos e Tratados Nacionais e Internacionais

As ações de responsabilidades socioambiental do Banco do Brasil são inspiradas

e estimuladas por compromissos assumidos junto a entidades setoriais e a organismos

de fomento ao movimento de responsabilidade socioambiental em nível nacional e

internacional, como destacados a seguir:

-Agenda 21 Empresarial - A Agenda Socioambiental do BB

Em junho de 2004, o Banco do Brasil assumiu publicamente junto ao Ministério

do Meio Ambiente o compromisso com ações voltadas ao desenvolvimento sustentável

de seus negócios. Por meio da Agenda 21 Empresarial do BB, plano de ação em
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responsabilidade socioambiental que conta com iniciativas de todas as áreas do banco

em prol do desenvol imento sustentável do País.

Ao incorporar o Banco Nossa Caixa em 2009, passou a contar com a certificação

ISO 14001 em um dos seus prédios administrativos, localizado no município de São

Paulo - SP. Consta da Agenda 21 do BB, a meta estratégica de conquistar novas

certificações ISSO 14001, em prédios do Banco localizados nas demais regiões do país,

reforçando, assim, a abrangência nacional do seu sistema de gestão ambiental e

ratificando os compromissos assumidos com a preservação do meio ambiente.

-Programa Brasileiro GHG Protocol9

Atento aos novos riscos e oportunidades relacionados as mudanças climáticas

o Banco do Brasil apoiou a iniciativa brasileira como membro fundador,

comprometendo-se a realizar o inventário de suas emissões a partir da metodologia que

está sendo adaptada à realidade brasileira. Sua utilização
. ,

apOIara a adocão de,

políticas e desenvolvimento de estratégias baseadas em um conhecimento consistente

das emissões de gases de efeito estufa decorrentes de suas atividades e de suas

oportunidades de redução.

Podem-se destacar no Inventário de Emissões 2009 do Banco do Brasil os

seguintes pontos:

O Programa Ecoeficiência, de 2005, tem ações visando a redução de consumo de

material e energia em todas as dependências do país. A partir 2008 o Banco do Brasil

investiu na construção de Agências Ecoeficiêntes, que adotam tecnologias

ambientalmente sustentáveis desde o momento da concepção do projeto (ecodesign). No

mesmo ano, implantou o programa de redução, reutilização e reciclagem de materiais.

O Banco do Brasil está investindo em Vídeo Conferência e Reuniões Virtuais

para mitigar as emissões de Viagens Aéreas de Funcionários. Também, tem uma

estratégia de redução de consumo de energia, de investimento em tecnologias de

redução de consumo de material, de adoção de equipamentos elétricos com maior

9. O GHG Protocol é uma das principais ferramentas/metodologia para identificação e cálculo de
emissões de gases de efeito estufa e suporte para o gerenciamento das mesmas, sendo utilizado pelas
maiores empresas do mundo. Em maio de 2008, foi lançado o Programa Brasileiro GHG Protocol com o
objetivo de incrementar a capacidade técnica e institucional de empresas brasileiras no gerenciamento de
suas emissões de gases de efeito estufa.
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eficiência (menos consumo substituição de equipamentos de ar condicionado e

redução da geração de resíduos.

Encontra-se em fase final de desenvolvimento no Banco do Brasil um sistema

denominado PDS Painel do Desenvolvimento Sustentável cujas função será a de

controlar as informações sobre produção e consumo no Banco do Brasil, em

consonância com os indicadores definidos pelo Programa de Ecoeficiência no BB.

- Princípios do Equador!O

O Banco do Brasil, em fevereiro de 2005, foi o primeiro banco oficial a integrar

o grupo de instituições financeiras brasileiras que aderiu aos Princípios do Equador.

-Pacto pelo Combate ao Trabalho Escravo!!

O Banco do Brasil não concede novos créditos, enquanto houver restrição, a

clientes incluídos em relação de empregadores e proprietários rurais que submetem seus

trabalhad~res a formas degradantes de trabalho ou os mantenham em condições

análogas ao trabalho escravo divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

-Selo Empresa Amiga da Criança

Por se comprometer a desenvolver iniciativas voltadas para a defesa dos direitos

e da qualidade de vida das Crianças e adolescentes. O Banco do Brasil mantém, desde

2004, o selo Empresa Amiga da Criança, da Fundação Abrinq, consagrada

internacionalmente pelo combate ao trabalho infantil e ações de apoio s Crianças

brasileiras.

10. Princípios do Equador são um conjunto de políticas e diretrizes (salvaguardas) a serem observadas na
análise de projetos de investimento de valor igualou superior a US$ 10 milhões. Tendo por base critérios
estabelecidos pelo Intemational Finance Corporation, braço do Banco Mundial, as salvaguardas versam
sobre avaliações ambientais; proteção a habitats naturais; gerenciamento de pragas; segurança de - ..-
barragens; populações indígenas; reassentamento involuntário de populações; propriedade cultural;
trabalho infantil, forçado ou escravo; projetos em águas internacionais e saúde e segurança no trabalho.
11. Pacto pelo Combate ao Trabalho Escravo-proposto pelo Instituto Ethos, pelo qual, as 55 empresas
signatários acordam em incrementar esforços visando dignificar e modernizar as relações de trabalho nas
cadeias produtivas dos setores comprometidos no Cadastro de empregadores Portaria MTE 540/2004 que
tenham mantido trabalhadores em condições análogas a escravidão.
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-Relatório de I o ações sobre Emissão de Carbono

Em março de O 5, Banco do Brasil, BrasilPrev e Previ, juntamente com os

principais investidores . s itucionais em nível mundial, manifestaram formalmente

apoio ao pedido de a ertura de informações sobre a emissão de gases de efeito estufa,

enviado as 50 máiores empresas do mundo. O pedido de informações resultado de

projeto administrado pela Rockefeller Philanthropy Advisers, com recursos

provenientes principalmente do Fundo de Carbono do governo da Gr-Bretanha.

A partir de 2006, com o lançamento da versão nacional, o BB, além de apoiador

do iniciativa também passoua ser respondente do questionário.

-Protocolo Verde

Carta de princípios para o desenvolvimento sustentável firmada por Bancos

Oficiais (Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, BNDES, Caixa

Econômica Federal e Banco Central do Brasil), o Protocolo Verde propõe o exercício de

políticas e práticas que estejam sempre e cada vez em harmonia com objetivo de

promover um desenvolvimento que no comprometa as necessidades das gerações

futuras.

,
-Programa Agua Brasil

Em julho de 2010, o Banco do Brasil, a Fundação Banco do Brasil, a WWF-

Brasil e a Agência Nacional de águas assinaram, os instrumentos jurídicos do Programa
,
Agua Brasil.

O objetivo do programa é promover a conscientização e mudanças de atitude na

busca de soluções para o uso sustentável da água. Serão desenvolvidos projetos que

envolvem bacias hidrográficas em cada um dos biomas brasileiros. Tais projetos vão

permitir o desenvolvimento, a disseminação e a replicação de modelos e de melhores

práticas de gestão e conservação de recursos híbridos. No meio urbano, serão

desenvolvidas iniciativas voltadas para o estímulo ao consumo consciente e tratamento

adequado dos resíduos sólidos. O programa também vai disseminar as melhores práticas

agropecuárias junto a produtores rurais, bem como favorecer a implementação de

modelos de negócios sustentáveis.
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-Código de Go -er a ça Corporativa

O ingresso o Banco do Brasil no Novo Mercado Bovespa, desde 2006,

confirma a sistemática das empresas com melhores práticas de govemança corporativa e

transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade social corporativa.

Assim, em novembro de 2007, alinhado com as melhores práticas de mercado, o Banco

do Brasil divulgou seu Código de Govemança Corporativa, documento que apresenta

uma visão panorâmica e de consulta simplificada sobre princípios e práticas da empresa,

contribuindo para fortalecer a transparência de sua gestão, aumentar seu valor

institucional e facilitar o acesso ao seu capital por parte de investidores, além de

concorrer para sua perenidade. No mesmo ano, o Banco, venceu a primeira edição do

Premio Intangíveis Brasil, na categoria Marcas, iniciativa do Grupo Padrão e da Dom

Strategy Partners, que visa reconhecer as empresas que praticam a excelência na gestão

de seus ativos intangíveis. A pesquisa foi realizada com 1000 grandes empresas, que

foram avaliadas em 08 categorias Governança Corporativa; Sustentabilidade; Marcas;

Conhecimento Corporativo, Inovação; Tecnologia da Informação e Internet; Talentos; e,

Clientes e Consumidores.

4.2. Programas e Projetos Sociais e Culturais

O Banco do Brasil possui um conjunto de programas e projetos sociais e

culturais com o objetivo de desenvolver suas ações socioambientais, entre eles estão:

Fundação Banco do Brasil FBB, criada em 1985, instituto responsável por

diversos programas e projetos sociais em funcionamento no país, com destaque para o

programa de alfabetização de adultos BB Educar, baseado na pedagogia do

pernambucano Paulo Freire, e o programa AABB Comunidade (iniciativa conjunta com

as Associações Atléticas Banco do Brasil AABB), que promove atividades sociais e

educacionais com Crianças de baixa renda.

Centros Culturais Banco do Brasil CCBB, existentes em diversas capitais do

país. O primeiro CCBB foi criado em 1989, no Rio de Janeiro. Esses centros promovem
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projetos e pesquisas sobre os alores culturais do Brasil, nas áreas de música, artes

plásticas, cênicas, visuais e artesanato, disseminando-os por meio de exposições locais e

caravanas itinerantes.

-
Universidade Corporativa BB UNIBB, criada em 2002, por meio dela o banco

firmou definitivamente o seu compromisso com a educação, inclusive, com extensão

dos programas aos dependentes de funcionários.

Há também o incentivo à educação de funcionários por meio de programas de

cursos de graduação, especialização, MBA (Master of Business Administration),

mestrado e doutorado, presenciais e a distancia, em parceria com universidades e

instituições de ensino, e ressarcimento de mais de 80% do valor dos cursos. Além das

iniciativas e programas, os funcionários contam com duas grandes bibliotecas, para

empréstimo de livros, monografias, teses e transferência de arquivos eletrônicos.

As ações das empresas voltadas para funcionários, em áreas de educação,

beneficiam a qualidade do emprego, e representam a responsabilidade interna da

organização: as ações de melhoria da qualidade do emprego são predominantes nas

organizações que buscam a excelência no exercício da responsabilidade interna. São

voltadas para as áreas de educação, saúde, assistência social e seu público-alvo

constituído pelos empregados e seus dependentes. (NETO e FROES, 2004, p. 149)

Programa Nacional de Racionalização de Impressão- Pronari, lançado em 2007

pelo Banco do Brasil, tem como objetivo buscar uma utilização mais adequada de

impressoras e recursos como papel, toner e cartuchos em suas dependências. O

programa permitiu a redução, ano de 2007, de 20% no consumo destes itens em relação

ao quadrimestre de 2006, gerando uma economia de 2 milhões de reais. Outra solução é

o BB Fax Corporativo, que permite a transmissão de fax em estações de trabalho, sem

necessidade de utilização das impressoras ou fax tradicionais, e consumo de toner ou

papel. No mesmo sentindo, para redução do consumo de papel, toner e cartuchos, o

banco lançou o Dossiê Eletrônico de Crédito e Cadastro, reduzindo a impressão, o

trânsito, e manuseio de documentos - workflow (BANCO DO BRASIL S.A., 2007)
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Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (pronaf), que tem

por objetivo estimular o desenvolvimento dos agricultores familiares, por meio da
,

viabilização da concessão de crédito com taxas e prazos adequados. E uma iniciativa do

Governo Federal que tem o Banco do Brasil como principal agente financeiro.

4.3. Produtos Socioambientais

o Banco do Brasil também disponibiliza uma série de linhas de financiamento e

de fundos de investimento, chamados produtos socioambientais, como os fundos de

investimento "éticos":
,

- BB Ações (ISE) Indice de Sustentabilidade Empresarial: - referenciado no ISE

da Bolsa de Valores de São Paulo, a Carteira do ISE é composta por empresas que

evidenciam as questões sociais e ambientais em suas práticas administrativas e

negociais. Segundo o International Finance Corporation (IFC), braço empresarial do

Banco Mundial, os investimentos que levam em consideração critérios sociais e

ambientais - Investimentos Socialmente Responsáveis (ISR) - acumulam captação

mundial superior a US$ 2 trilhões, principalmente nos países· desenvolvidos;

- BB Referenciado DI Social 200: - é um fundo de investimento com atributos

socioambientais que destina 50% da taxa de administração para o Programa Fome Zero.

E os programas de financiamento:

- BB Produção Orgânica: - programa para o financiamento da produção orgânica

no qual os produtores rurais têm acesso diferenciado ao financiamento de custeio, de

investimento e de comercialização da produção orgânica;

- BB Florestal: - programa de investimento, custeio e comercialização florestal,

com objetivo de ampliar a produção florestal por meio do incremento nas linhas de

crédito existentes para o segmento florestal. O apoio do Banco se dá principalmente por

meio de convênios de integração rural (BB Convir), assim como com um portfólio de

linhas de crédito, tais como BNDES Propflora, FCO Pronatureza, Pronaf Florestal, entre

outras.

- BB Biodiesel: - programa de apoio a produção, a comercialização e o uso do

biodiesel como fonte de energia renovável e atividade geradora de emprego e renda. A
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assistência ao setor produti o é feita por meio da oferta de linhas de financiamento de

custeio, investimento e comercialização, incentivando assim, à produção de matéria-

prima, à instalação de plantas agroindustriais e à comercialização.

o Banco do Brasil dispõe ainda de duas linhas relacionadas à eficiência

energética, uma com risco integral do Banco, o Programa de Incentivo à Eficiência

Energética, que disponibiliza linhas de crédito para empréstimos de capital de giro, de

antecipação de recebíveis, financiamento de investimentos e leasing. Para atender às

necessidades de empresas que produzam e comercializam equipamentos e serviços para

obtenção de eficiência energética. E outra linha, com risco compartilhado com o Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, o BNDES Proesco, que é

destinada as empresas usuárias finais de energia e às empresas de serviços de

conservação de energia, apoiando investimentos como obras e equipamentos, assim

como, o apoio à realização de estudos e projetos de conservação de energia.

4.4. Projetos de DRS

o Banco tem como suas principais ações socioambientais os Projetos de DRS, o

DRS - Desenvolvimento Regional Sustentável é uma estratégia negociai do Banco do

Brasil, que busca impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões onde o Banco

está presente, por meio da mobilização de agentes econômicos, sociais e políticos, para

apoio a atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e

ambientalmente corretas, sempre observada e respeitada a diversidade culturaL

DRS tem como objetivo contribuir para a geração de trabalho e renda e para

adoção de práticas que permitam um salto de qualidade nos indicadores de

desenvolvimento social e ambiental, com soluções sustentáveis, inclusivas e

participativas, sempre em conjunto com parceiros, num princípio participativo chamado

de "concertação". Este princípio estimula os envolvidos a criarem soluções e conduzir o

desenvolvimento regional sob a ótica da sustentabilidade, agregando assistência técnica,

novas tecnologias, capacitação, consultoria, em todos os elos da cadeia de valor. Por

meio da orquestração de diversos atores (ONG's, Universidades, Governos, Sindicatos,

Associações, Empresas Cooperativas, e o próprio BB) que se envolvem em uma ação
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integrada, harmônica e ompartilhada, para tomarem-se co-responsáveis pela

implementação e moni oração dos projetos a atender simultaneamente as perspectivas

economicamente iá Te· s socialmente justas e ambientalmente corretas.

Espera-se alcançar o desenvolvimento sustentável das regiões envolvidas, sendo

estes resultados obtidos por meio da redução do al1alfabetismo a eliminação do trabalho

infantil e do trabalho forçado, a capacitação profissional, o acesso à informação e à

informatização, entre outros, por exemplo.

Assim, a Estratégia DRS propõe-se a:

./ Promover a inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda;

./ Democratizar o acesso ao crédito - bancarização;

./ Estimular e aperfeiçoar a capacidade de organização social, impulsionando

assim, o associativismo e o cooperativismo;

./ Contribuir para a estruturação das cadeias de valor de atividades produtivas de

forma a obter: ganhos de escala, preço justo e competitividade em mercados

regionais e globais;

./ Adotar práticas que contribuam para a melhora dos indicadores de qualidade de

vida;

./ Solidificar os negócios com micro e pequenos empreendedores rurais e urbanos,

formais ou informais.

E tem como premissas:

./ Minimização dos riscos e maximização dos resultados para a sociedade e

o Banco;

./ Foco prioritário em regiões carentes e mercados restritos;

./ Maior participação no mercado de baixa renda;

./ Convergência com as políticas públicas e a iniciativa privada.

A identificação da Atividade Produtiva a ser selecionada para ação de DRS é

efetuada de forma participativa e construtivista. A agencia, com a participação dos

funcionários responsáveis e o apoio das Superintendências Regional e Estadual devem

ter uma visão geral sobre a dinâmica de funcionamento das Atividades Produtivas

existentes em sua área de atuação, - com o potencial para ser trabalhado com foco em
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DRS,-os principais atores en olvidos em cada uma e suas inter-relações. Considerando-

se as estratégias do Banco e os instrumentos de avaliação de atividades Produtivas e

mercado disponíveis, como: perfil agropecuário, quadro de risco setorial, referencial

técnico agropecuário, prospecção de mercado local e demais elementos disponíveis para

tornar a atuação em DRS a mais orientada possível.

A metodologia de atuação prevê sensibilização, mobilização e capacitação de

funcionários do Banco e parceiros e a elaboração de um amplo diagnóstico, no qual são

abordadas todas as etapas da cadeia de valor de uma atividade produtiva, sendo

identificados pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Com atenção especial à

questão do mercado/comercialização dos produtos envolvidos, bem como para a

possibilidade de integração com outras agências e outras atividades.

A partir das informações obtidas pelo diagnóstico da atividade produtiva, o

gerente da agência efetua contatos preliminares (iniciais) com os principais

intervenientes da cadeia de valor da atividade e possíveis parceiros de forma a obter a

efetiva participação dos envolvidos desde o inicio do processo. Na ocasião do contato,

será fornecida uma noção geral sobre o projeto de DRS, objetivo do trabalho, a forma

de atuação discutida, com base na metodologia de trabalho do banco, qual atividade

produtiva deve ser proposta à Superintendência Estadual para trabalho prioritário.

A administração da agencia, depois de ponderadas as informações e sugestões

recebidas, encaminha a superintendência a proposta de atividade a ser trabalhada no

projeto de DRS, observados os seguintes aspectos:

- a viabilidade econômica, o potencial do negócio e do mercado;

- a predisposição dos atores envolvidos para a realização de ações

compartilhadas;

- a vocação da região;

- o nível de organização dos envolvidos na atividade produtiva;

- existência de empresa-âncora com capacidade de absorver produção adicional,

disseminar tecnologias e irradiar benefícios.

- capacidade de polarização e irradiação de desenvolvimento;

- potencial de geração de emprego e renda;

- preocupação com a proteção dos recursos naturais.
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Definida a ati idade por parte da Superintendência, a agencia deve conhecer

com maior profundidade a dinâmica de funcionamento da referida Atividade Produtiva.

Sendo este realizado a partir do levantamento de mais informações sobre a atividade e

de novas discussões com os funcionários responsáveis da agencia, assim como, os dos

órgãos regionais, o ATR - Analista Técnico Rural, ou um técnico da atividade e os

agentes envolvidos no processo.

Com base neste levantamento prévio, serão realizados os contatos com os

principais intervenientes identificados. A base deste processo é o princípio de

concertação, anteriormente citado. E assim, busca-se a sensibilização, mobilização e

efetivo .envolvimento dos intervenientes, cada qual com sua especialização,

concentrando esforços no objetivo comum.

Por ser um trabalho inovador, o fator de sucesso é o perfeito entendimento da

filosofia e a convergência de idéias, bem como a uniformização de linguagem. Desta

maneira, estes contatos iniciais devem ser feito por meio de visitas e não em grandes

reuniões com a participação de vários intervenientes. Sendo importante se buscar

validação para a percepção do Banco quanto à atividade produtiva e obter compromisso

para atuação conjunta. Abordarido os seguintes aspectos:

- condições e facilitadores ligados à cadeia de valor da atividade, que forneçam o

processo de concertação;

- ressaltar os objetivos e metodologia, o papel do banco neste processo e o que

se espera de cada parceiro;

- por ser um processo construtivista, a participação de todos os envolvidos é

fundamental;

- obtenção de compromisso e definição da forma de participação dos envolvidos;

- definição de interlocutor para tratar dos assuntos relativos ao DRS que

representará a instituição/entidade na Equipe De trabalho DRS.

Na fase de formação de equipe de trabalho DRS, é necessário haver conjugação

de esforços, divisão de tarefas e planejamento dirigido em todas as fases processo.

Sendo que cada uma deve trabalhar dentro da sua área, tendo pleno conhecimento do

plano global. Buscando sempre uma equipe diversificada e participativa.
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A "Equipe de Trabalho DRS" deve ser composta, dentre outros, por exemplo,

pelo:

a) Gerente da Agencia, coordenando os trabalhos e um funcionário do banco

indicado pelo mesmo;

b) Representantes dos órgãos estaduais e federais que atuem ou venham a atuar

na atividade produtiva selecionada e de Organizações Não Governamentais;
,

c) Orgãos e instituições de apoio ao negócio (Ex.: SEBRAE, SENAR, SENAC,

SENAI, SESI, SESC, SENART);

d) Lideranças formais e informais, entidades de classe, movimentos sociais e

religiosos, cooperativas, associações, conselhos e fóruns, instituições de

crédito e fontes de financiamento, órgãos/empresas de assistência técnica e

extensão rural, órgãos de pesquisa, etc;

e) Prefeito municipal ou seu representante.

A elaboração do diagnóstico DRS é o procedimento de consolidação nas

informações sociais, econômicas, ambientais e institucionais, visando identificar,

quantificar e qualificar as potencialidades, dificuldades, vantagens comparativas e

competitivas, ameaças e oportunidades da atividade produtiva escolhida, com a cadeia

de valor, que podem estar relacionadas ao agronegócio, comércio, serviço ou indústria.

As informações do diagnóstico devem ser consistentes e objetivas, de maneira a

oferecer subsídios que permitam análise das condições econômicas, sociais e ambientais

relativas à atividade produtiva e elaboração de Plano de Negócios DRS, contribuindo

para os objetivos da estratégia DRS, sendo realizada de forma articulada por toda

Equipe de Trabalho DRS, não sendo de exclusiva responsabilidade do Banco.

O diagnóstico é estruturado por: - identificação da atividade; - aspectos

econômico-financeiros; - aspectos técnicos; - infra-estrutura; - mercado; - aspectos

sociais; - aspectos ambientais; - identificação de ameaças, oportunidades pontos fortes e

fracos; - oportunidades negociais.

Posteriormente a equipe, de posse das informações, realiza a análise das

mesmas, a partir de uma analise geral da atividade, com a visão de cadeia de valor

(visão global e por etapa) e também da identificação dos pontos fortes e fracos, ameaças

e oportunidades, de maneira a planejar as ações a partir destas conjunturas.
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Posteriormente identificando as carências, soluções alternativas e potencialidades a

serem exploradas.

Com os dados do diagnóstico DRS, fatores/informações sobre os anseios e

interesses das pessoas/entidades envolvidos na atividade, o nível de capacitação e de

organização, situação atual da produção e produtividade, o mercado, a capacidade de

absorção de novas tecnologias, as parcerias estabelecidas e os recursos disponíveis para

apoiar a atividade e estabelecer os objetivos, as linhas gerais que nortearão as ações que

serão implementadas para alcançar as melhorias propostas em relação à atividade, o

ambiente e os indivíduos envolvidos.

O planejamento, na metodologia DRS, apresenta características marcantes:

- é participativo, porque pressupões um envolvimento ativo e permanente dos

agentes em todas as etapas;

- é estratégico, formulado a partir de um diagnóstico e pensado com visão de

médio e longo prazo, estabelecendo mecanismos de monitoramento para avaliar

se as medidas propostas nas ações foram alcançadas.

O Plano de Negócios DRS está estruturado em:

a - Planejamento: onde se descreve o cenário em que se insere a atividade e as

condições reais da atividade produtiva selecionada;

b - Objetivos: quando se sistematiza os objetivos, os quais deverão abranger os

aspectos relativos ao desenvolvimento do negócio, considerando questões

econômicas, sociais, culturais e ambientais, de forma integrada;

c - Projeções: serão registradas as projeções de receitas, custos e produtividade

que serão obtidas com a implementação Plano de Negócios DRS;

d - Ações: onde se estabelece a estratégia de desenvolvimento sustentável da

atividade produtiva, de forma participativa, negociado e pactuado com os

parceiros envolvidos;

e - Orçamento: onde se apresenta os registros relativos aos desembolsos e custos

relativos às ações previstas no Plano de Negócios DRS. Bem como a

existência de recursos financeiros, por parte dos parceiros, para realizar as

-açoes a que se propuseram.
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I.

Após a elaboração do diagnóstico e Plano de Negócios DRS, realiza-se a fase de

análise que é constituída de análise técnica, pareceres, análise de aderência e análise de

viab ilidade.

Para o inicio da fase de implementação a Equipe de Trabalho DRS define a

forma de acompanllamento e avaliação da implantação proposta, a partir dos parâmetros

estabelecidos. Acompanhamento este para se ajustar e aprimorar dentro de seu

pressuposto básico, que é o de ser um processo de atuação dinâmico e construtivista.

Nos trabalhos de acompanhamento da implementação do Plano de Negócios

DRS, deve-se identificar e registrar no sistema do Banco em aplicativo específico os

beneficiários das ações de DRS, para se monitorar, avaliar a qualidade e a evolução dos

negócios realizados com esse público. Quando iniciada a implementação das ações,

deve-se ser realizar reuniões periódicas para monitoramento e avaliação do processo,

sendo registradas e permanentemente atualizadas as anotações.

Com esse modelo d.e Plano de Negócios e perspectiva já foram identificadas e

estão sendo trabalhadas mais de 100 atividades produtivas diferentes, como sistemas

agroflorestais, turismo, artesanato, cerâmica marajoara, aqüicultura, fruticultura, .

calçados, cotonicultura, confecções, ovinocaprinocultura, apicultura, horticultura,

pecuária de corte e leiteira, floricultura, mandiocultura, atividades extrativistas,

avicultura e reciclagem de resíduos sólidos. A gestão da estratégia DRS está a cargo da

Gerência Executiva de Desenvolvimento Regional Sustentável, vinculada ao presidente

do Banco.

v. ESTUDO DE CASO - PLANO DE NEGÓCIOS DRS - OLERICUL TURA

A olericultura12 se caracteriza, como atividade agro econômica altamente

intensiva, de emprego contínuo do solo com vários ciclos culturais. As atividades de

campo são realizadas nas quatro estações do ano. Exige alto investimento por ha

12. Olericultura é um termo técnico utilizado no nleio agronômico que refere-se à ciência aplicada, benl
como ao estudo da agrotecnologia de produção das culturas oleráceas (hortaliças fruticultlu·a: fruteiras
floricultura: flores jardinocultura: plantas ornamentais fitotecnia horticultura geral conditnentares cultura
de plantas Inedicinais cultura de cogunlelos comestíveis viveiricultura: mudas em cultura de plantas.
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explorado, em contraparti~ possibilita alta produção e alta renda bruta. O agronegócio

da produção de horta iças também se identifica pelo tamanho mais reduzido da área

física ocupada, porém intensivamente utilizada, tanto no espaço como no tempo. O

menor tamanho das culturas facilita o aprimoramento nos tratos culturais, que são

intensivos e sofisticados.

A tradição da região do Médio Paraíba na olericultura e as ações do governo do

município de Barra Mansa e do estado do Rio de Janeiro que vêm priorizando a

atividade da Olericultura, sinalizando para o fortalecimento, expansão e uma maior

participação no mercado do estado como um todo, já que 50% do consumo é atendido

pelos estados vizinhos. A maior parte da produção é vendida no mercado local/regional,

sendo, portanto a maior parte vendida na região denominada Médio Vale do Paraíba,

sem intermediações. Por ser produzido de forma convencional, não apresenta mercado

diferenciado, apenas incorpora o diferencial de base em relação a produtos oriundos de

outros estados. A produção total é de 3,4 mil toneladas/ano, sendo sua totalidade de

produção primaria, sem valor agregado aos produtos. Estimou-se que o mercado de

atuação dos produtores de Barra Mansa pode absorver até 15 mil toneladas/ano, isso

sem considerar um aumento na diversificação. Os principais concorrentes são os

produtores de TeresópolislRJ e Mogi das Cruzes/SP que tem a olericultura como

principais atividades, desta forma a proximidade do principal mercado consumidor

proporciona melhor qualidade e oferta contínua ao longo do ano a preços competitivos.

Estudo do projeto e plano de negócios DRS que tem apoio à atividade produtiva

da Olericultura, desenvolvido pela agência Barra Mansa, localizada na cidade de Barra

Mansa, estado do Rio de Janeiro, região do Médio Paraíba.

O Plano de negócios teve sua implementação iniciada em dezembro de 2007,

com um volume de recursos programados de R$ 1.276.550,00, sendo R$ 1.140.000,00

de recursos programados do Banco do Brasil e R$ 136.550,00 de recursos programados

dos parceiros objetivando atender a um total de 250 famílias de pequenos produtores no

município de Barra Mansa no distrito de Santa Rita de Cássia.

Este plano de negócios DRS tem como objetivo promover o desenvolvimento da

atividade produtiva já existente, por meio da promoção do acesso ao crédito, da
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capacitação dos beneficiários, da disseminação da cultura empreendedora, da introdução

de novas tecnologias, do estímulo ao associativismo, ao cooperativismo e ao

conservadorismo.

Na metodologia de atuação, a fase de diagnóstico da atividade, define os

objetivos, metas e ações a serem implementados por meio do plano, assim, foram

identificados os seguintes pontos:

- A atividade existe no município desde 1957, sendo mais expressiva a produção

de folhosas, atualmente sendo 185 o numero de produtores envolvidos, com uma média

de produção de 3600 T/ano. Sendo atualmente de 120 ha a área explorada pela

atividade.

- Apesar da utilização de técnicas ultrapassadas e manejo inadequado a

produtividade vem se mantendo com leve crescimento ao longo dos anos, estando a

atividade concentrada na comunidade de Santa Rita de Cássia - 6° distrito do município.

- Em 1987 foi criada a APRSRC13
, que se encontra bem estrutura~a e bastante

atuante e reconhecida como líder no segmento pelos produtores, o que os torna a maior

liderança local.

- De acordo com o senso agropecuário do IBGE, realizado em 2007, a população

da comunidade está em tomo de 1500 habitantes, a maioria destas famílias dedica-se,

exclusivamente, à agricultura familiar.

- Existe integração para formação e transmissão de conhecimento com a

EMATER-RI014, NAC15 Sul Fluminense, OCBIRJ, UBM PESAGRO E EMBRAPA.

- Verificou-se que os recursos usualmente utilizados na atividade para cobrir

despesas de custei/giro são 76% recursos próprios e 24% de recursos obtidos por meio

de crédito junto ao próprio Banco do BrasiL

- As principais tecnologias e métodos utilizados nos processos produtivos são:

tradicional e orgânica, irrigadas por aspersão convencional, "Mangueirão" e cultivo de

mudas em estufas.

- A participação da atividade no PIB do município é de 0,17% segundo IBGE

com base no ano de 2004.

13. Associação de Produtores Rurais de Santa Rita de Cássia.
14. Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro.
15. Núcleo de Ação Comunitária.
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Desta maneira constatou-se que, a atividade tem potencial para aumentar a

produção, melhorar a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos e reduzir custos.

Assim como um potencial para fortalecer e expandir a cadeia de produtos orgânicos em

bases agroecológicas.

Há prestação de assistência técnica das seguintes entidades, EMATER

(produção/assessoria/meio ambiente), SEBRAE, Prefeitura de Barra Mansa

(capacitação/infra-estrutura), EMBRAPA (tecnológica), SENAR (capacitação). Porém,

uma assistência insuficiente, uma vez que o escritório da EMATER local conta com

apenas dois técnicos agrícolas e um orçamento reduzido para o custeio de suas despesas

com deslocamento ate as comunidades rurais.

Dentre os aspectos socioeconômicos da comunidade envolvida na atividade

pode-se destacar:

- Todas as famílias envolvidas na atividade têm a mesma como única fonte de

renda, bem como toda a mão de obra envolvida na atividade é familiar;

- O trabalho não expõe as pessoas a riscos de saúde ou acidente de trabalho;

- Não há trabalho forçado nem impedimento de freqüência das crianças à escola

ou a atividades recreativas por conta do mesmo. De maneira que todas as crianças em

idade escolar freqüentam a escola;

- Há escolas suficientes para atender às famílias;

- Constatou-se que das 450 famílias envolvidas na atividade, a renda familiar

esta distribuída as seguinte forma:

Faixa salarial %

Até um salário mínimo 10

De um a dois salários mínimos 70

De dois a três salários mínimos 10

De três a cinco salários mínimos 04

Acima de cinco salários mínimos 05

Fonte: Projeto de DRS.

- O nível de escolaridade dos envolvidos com a atividade:
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% Analfabetos Fundamental Médio Superior

Jovens O 80 18 2

Adultos 5 75 18 2

Fonte: Projeto de DRS.

- Há assistência médica e odontológica adequada às famílias, por meio do PSF

(Programa de Saúde da Família) prestando assistência medica domiciliar e orientando as

famílias sobre práticas de higiene e saúde, assim como o atendimento nos postos de

saúde.

No aspecto ambiental, constatou-se que a atividade gera resíduos não tratados,

bem como há pouca conscientização dos produtores com relação ao correto manuseio de

defensivos, assim como a destinação das embalagens de insumos (pesticidas,

fertilizantes etc.) e lixo doméstico (pet, plásticos, etc), apesar disso há um grande

comprometimento dos parceiros, anteriormente citados, no sentido da conscientização

dos produtores para a adoção de práticas ambientalmente corretas e conservacionistas

respeitando o modelo de desenvolvimento sustentável.

Ao final da fase de diagnóstico, realizou-se uma análise SWOT destacando os

pontos abaixo mencionados:

Ameaças Oportunidades

- Aumento de custo para o setor;
- Concorrência predatória no Setor-

produtos;
- Dependência de condições climáticas;
- Pressão exercida pelos atacadistas e

varej istas;
- Falta de acesso ao crédito.

- Abundância de insumos;
- Facilidade de aquisição de insumos;

- Compromisso de instituições de apoio à
atividade;

- Demanda não atendida;
- Elevado potencial do mercado doméstico;

- Incremento no Consumo Doméstico;
- Potencial de crescimento da atividade;
- Potencial para produção de orgânicos.

Pontos Fracos Pontos Fortes

- Baixa escala de produção;
- Tecnologias obsoletas;
- Capacitação técnica;
- Capacitação gerencial;

- Baixo grau de cooperativismo/

associativismo.

- Espírito associativista e/ou
cooperativista;

- Qualidade dos produtos e serviços.
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Após o diagnóstico e com base no mesmo, foram definidos os seguintes

objetivos de projeto a serem cumpridos pelo banco e pelos parceiros anteriormente

citados:

- Bancarizar produtores através de linhas do Pronaf16custeio/investimento;

- Implantar práticas conservacionistas;

- Ampliar opções de comercialização;

- Fortalecer o associativismo;

- Reduzir o analfabetismo entre adultos de 5% p/ 0% em 05 anos;

- Promover a inclusão social;

- Capacitar produtores locais;

- Educar produtores e seus familiares quanto à preservação ambiental;

- Recuperar as nascentes de água da comunidade;

- Melhorar as condições de escoamento da produção;

- Oficina de aprimoramento e gestão do plano de negócios DRS.

Para cumprimento dos objetivos, o projeto previu a realização das ações

descritas abaixo por objetivo:

1 - Bancarizar produtores através de linhas do Pronaf custeio/investimento:

- Primeiramente estabeleceu-se uma ação para informar e esclarecer produtores

da região sobre as vantagens do Pronaf e outras linhas de crédito rural, ação que se

realizou por meio de funcionários da agencia em parceria com a Associação de

Produtores Rurais de Santa Rita de Cássia, por meio de palestra e da instalação de ponto

de coleta de propostas de financiamento, mais próximo dos produtores.

- Foram analisadas pelos responsáveis da agencia, propostas e concedidos

créditos, por meio de recursos oriundos de Pronaf, para custeio de produção de

olerículas, crédito de investimento para aquisição de dois caminhões, um trator, assim

como crédito para a aquisição e implantação de sistema de irrigação. E para receber

estes créditos foram abertas contas-correntes para os produtores.

16. O Programa Nacional de ortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, criado em 1995 pelo
Governo Federal, destina-se ao a oio financeiro das atividades agropecuárias e não-agropecuárias
exploradas mediante emprego direto da força de trabalho da família produtora rural.

46



- Com parceria

Pronaf) para os pro

ainda não operam co

E TER RJ, a emissão de DAP (Documento de Aptidão ao

quadrados como público alvo da agricultura familiar que

anco ..

- Credenc· a e o da Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa no convenio,

permitindo assim a aboração de projetos de custeio e investimento pecuário para os

cooperados e o.acesso as linhas de crédito rural do Banco.

2 - Implantar práticas conservacionistas:

- Implantada a pratica de utilização/reaproveitamento dos resíduos das hortaliças

descartadas nas feiras para a produção de humos e posterior ~so como adubo orgânico.

Ação que teve a Prefeitura como responsável.

3 - Ampliar opções de comercialização:

- Ação para criação de selo de qualidade/marca d.o pr~duto regional vinculado a

imagem da cidade e os princípios da sustentabilidade do DRS.

4 - Fortalecer o associativismo:

- Por meio da parceria com o Senac Ar RJ promover treinamentos sobre

associativismo/cooperativismo para os produtores.

5 - Reduzir o analfabetismo entre adultos de 5% p/ 0% em 05 anos:

- Implantação do projeto BB Educarl7 para alfabetizar a parcela da comunidade

que ainda não teve acesso a educação.

6 - Promover a inclusão social:

- Realização de cursos de iniciação a informática para os jovens da comunidade,

curso promo ,ido por meio de parceria com o sindicato Rural de Barra Mansa e da

Associação dos Produtores Rurais e Agricultores de Barra Mansa;

17. O BB Educar é o programa de alfabetização de jovens e adultos da Fundação Banco do Brasil.
Consiste na formação, por ed ca ores do Programa, de alfabetizadores que assumem o compromisso de
constituir Núcleos de Alfabetização nas comunidades em que atuam.
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- Com parceria da Associação dos Produtores Rurais e Agricultores de Barra

Mansa, realizar a Implantação de tele-centro na comunidade visando propiciar acesso a

tecnologia da informação e assim a inclusão digital dos moradores.

7 - Capacitar produtores locais:

- Realização de treinamento de técnicas de conservação e correção do solo e

correto uso de defensivos agrícolas, para os produtores. Orientação aos produtores sobre

técnicas modernas de cultivo de olerícolas, práticas agrícolas orgânicas e de

processamento mínimo. Ações a cargo da EMATER Rio;

- Com apoio da parceria com o Sebrae, promoção de capacitação gerencial aos

produtores por meio da disseminação de conceitos de administração e finanças de modo

a melhorar a gestão da atividade;

- Promoção de eventos como a Agrofest (Festa Anual da APRSRC), com

palestras no campo para aprimoramento de técnicas de plantio, e o Dia do Campo,

encontro de técnicos da EMATER e Embrapa com os produtores da região.

8 - Educar produtores e seus familiares quanto à preservação ambiental:

- Por meio de palestras, conscientizar/motivar/instruir os produtores e seus

familiares a destinação correta do lixo doméstico, ação de responsabilidade da

PMBM18
•

9 - Recuperar as nascentes de água da comunidade:

- Ação da Associação dos Produtores Rurais e Agricultores de Barra Mansa,

realização de mutirão para plantio de arvores nativas da flora local para

conservação/recuperação das nascentes de água.

10 - elhorar as condições de escoamento da produção:

- Manutenção das vias de acesso (estradas) sempre em boas condições de tráfego

para escoamento da produção a ser comercializada. Responsabilidade da PMBM.

18. Prefeitura Municipal de Barra Mansa.
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11 - Oficina de a ri oramento e gestão do plano de negócios DRS.

- Promoção e realização pelo Banco do Brasil - Agencia Barra Mansa, de oficina

de aprimoramento e gestão do plano de negócios DRS com os parceiros

A maior parte das ações foi concluída, principalmente as relacionadas á

concessão de créditos com recursos oriundos do Pronaf, assim como, as não concluídas

relativas à concessão de créditos, estão dentro da meta de prazos estabelecida pelo

projeto, isto de deve principalmente por estarem diretamente envolvidas com o banco,

que tem na disponibilização de créditos um de seus principais objetivos estratégicos

independentemente do projeto de DRS. Desta forma a concessão de crédito e crédito

investimento Pronaf se toma uma questão renovável e independente das metas do

projeto, podendo ser concedido conforme a demanda e a possibilidade do produtor, por

ser uma linha de crédito de longo prazo e de fácil aquisição, após a primeira análise e
,..,concessao.

As ações que apresentaram maior dificuldade para realização são as relacionadas

à elaboração de novos projetos, à criação do selo de qualidade, educação para a

promoção à inclusão social e quanto a preservação ambiental.

Na questão de elaboração de novos projetos, se deve ao maior envolvimento da

Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa em outras atividades e projetos

agropecuários não relacionados à olericultura.

Na ação relacionada à criação do selo de qualidade e implantação do tele-centro

para promover a inclusão social pela inclusão digital, a dificuldade se deve a não

priorização de recursos Associação dos Produtores Rurais e Agricultores de Barra

Mansa para este fim, por ser uma atividade não relacionada diretamente a sua função e

que demanda recursos relativamente altos para esta associação.

Assim como na questão da inclusão social, a dificuldade na execução da ação

relacionada a educação quanto a preservação ambiental por meio de palestras, que está

sobre responsabilidade da PMBM, demonstra de certa forma, um menor

comprometimento do poder público no caso a PMBM especificamente com esta

atividade.

Estas situações se explicam pela dificuldade das agencias em implantar os

projetos e pela condução dos mesmos, e neste caso pela ausência de uma melhor
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articulação com os pa e

estrutura por parte

no sentido de aj ar

, o que pode acontecer principalmente pela falta de uma

. tendências Estaduais, para um melhor apoio às agencias,

maioria das ezes

ionários envolvidos com o projeto, os mesmos ficam na

e arregados, pois além da gerenciarem as atividades dos projetos,

executam suas funç'" es na agencia.

Apesar destas dificuldades anteriormente citadas, há de se destacar o bom

andamento das ações previstas no projeto, que promoveu o desenvolvimento da região e

melhores condições sociais, qualidade de vida e a conscientização dos produtores e suas

famílias, tendo como exemplo o uso consciente do credito para financiamento, que de

acordo com os dados da agencia que apresentam índice de inadimplência menor que

2%, índice este que está enquadrado no que é exigido pelo Pronaf, para continuidade de

concessão pelas agencias do Banco do Brasil.

VI. CONCLUSÕES

Com base no presente estudo e nas experiências relatadas e observadas na

agencia do banco, verificou-se com relação às ações de sustentabilidade e

responsabilidade socioambientais, o Banco do Brasil S.A. se mostrou uma empresa

engajada com tais compromissos, sendo por meio dos pactos, acordos e tratados

nacionais e internacionais ou mesmo pelos programas e projetos sociais e culturais, ao

qual atua por meio da Fundação Banco do Brasil, Centro Cultural Banco do Brasil e

mesmo por sua Uni ersidade Corporativa. Mas o estudo demosntra que as ações são

realmente mais efetivas nos Projetos de DRS, que muito tem feito para desenvolver

ações na esfera do microcrédito voltado para a atividade produtiva, demonstrando a sua

preocupação com o desenvolvimento do país.

Co o a o eixo de suas prioridades a estratégia de DRS, para a construção de

negócios suste ' ~ i ,os Projetos de DRS se tomam um diferencial do Banco do Brasil

como banco p' . _ ao gerar ocupação, renda e a efetiva inclusão social nas

comunidades, mui ~ez s mais inóspitas das regiões brasileiras, sendo assim reais

protagonistas da melho . sua qualidade de vida.
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Por meio do P . - e DRS, o denominado microcrédito se mostra como o

crédito voltado para a . -o social e o desenvolvimento regional sustentável levando

aos excluídos do i anceiro a oportunidade inclusão social e assim o combate à

pobreza.

Mas ao me mo tempo o estudo demonstra que a estratégia DRS, deve ser

aplicada pe o banco em uma esfera maior que das agencias, provavelmente por meio da

criação de uma estrutura que envolva mais os funcionários das Superintendências

Regionais com agencias e ao desenvolvimento dos Projetos de DRS. Fazendo com que

não apenas os gerentes de agencia desempenhem o papel: de serem líderes inovadores,

motivadores, articuladores de parcerias e com visão estratégica a respeito dos desafios

do desenvolvimento regional sustentável. E assim levando as pessoas da organização a

se identificarem com os valores que sustentam as estratégias de DRS, e busquem

realizar ações cotidianas socialmente responsáveis.

6.1. Limitação e Sugestões para Trabalhos Futuros

Durante a realização deste estudo, um fator foi percebido como limitante para a

plena realização de seus objetivos. Como o reduzido tempo para uma maior pesquisa e

conseqüentemente se obter maiores informações, houve certa dificuldade para se

verificar qua a real influencia que os projetos de DRS desenvolvidos pelo Banco do

Brasil, pro ocam no âmbito da região do Médio Paraíba, ficando este item como

sugestão para trabalhos futuros, a se realizar por meio de uma pesquisa com maior

abordagem que englobasse todas as agencias do banco na região.
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