
C A P A Em decisão polêmica, comitê deliberativo do índice de Sustentabilidade

Produtos incorretos,
empresas responsáveis?

AMELIA GONZALEZ

N
O INÍCIO DO MÊS PASSADO AS NOVE EN-

TIDADES ENCARREGADAS DE ELABO-

RAR AS. BASES PARA O ÍNDICE DE SUS-

TENTABILIDADE EMPRESARIAL PELA BO-

VESPA OPTARAM POR INCLUIR NELE EM-

PRESAS DOS SETORES DE ARMAS, TABA-

CO E ÁLCOOL. VOTOS VENCIDOS, O IBASE E O MINISTÉRIO DO

MEIO AMBIENTE SE RETIRARAM DO COMITÊ. PARA JOÃO SUCU-

PIRA, DIRETOR DO IBASE, "FOI UM TREMENDO RETROCESSO". JO-

SÉ ROBERTO COSMO, GERENTE DE PLANEJAMENTO DE ASSUN-

TOS CORPORATIVOS DA SOUZA CRUZ, SE DEFENDE: "FABRICA-

MOS UM PRODUTO LÍCITO, É JUSTO ESTARMOS NESTE ÍNDICE".

A discussão se acirrou, segundo
Cosmo, justamente quando a Souza
Cruz soube que em duas reuniões an-
teriores o comitê havia optado pela
exclusão das empresas que fabricam
produtos politicamente incorretos.
Era quase unanimidade entre as enti-
dades que elas deveriam ser excluídas
de um índice que se propõe a ser ba-
lizador para investidores que querem
compactuar com o movimento de sus-
tentabilidade empresarial:

— Quando percebemos que o pro-
cesso de exclusão já estava em curso,
decidimos sair em campo. Visitamos
todas as entidades que participaram
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da elaboração do índice, externando
nosso ponto de vista. Nosso argumen-
to era um só: nenhum índice de sus-
tentabilidade deve ser excludente, já
que o próprio conceito de sustentabi-
lidade é inclusi-
vo, não exclusi-
vo — diz Cos-
mo.

Uma das visi-
tas foi ao Ibase.
João Sucupira
conta que dei-
xou claro para
eles a posição
do Instituto Bra-

sileiro de Análise Sociais e Econômi-
cas (Ibase), ONG pioneira no trabalho
de pesquisa e análise social do país
criado em 1981.

— Fomos muito claros com eles.
Dissemos que o
Ibase nem dá selo
para estas empre-
sas. O produto da
empresa é funda-
mental para defi-
nir o que é social-
mente responsá-
vel. Não adianta
ter fundação para
fazer atitudes so-

cialmente responsáveis se você faz um
produto como o cigarro, que causa
uma série de problemas a quem o
compra.

Sucupira percebeu que não era
maioria na tarde do dia 6 de abril,
quando o conselho se reuniu para to-
mar a decisão. Presidente do Instituto
Ethos, uma das entidades que forma o
conselho, Oded Grajew foi radical: se
excluíssem estas empresas do índice,
teriam que fazer uma campanha para
fechá-las:

— É preciso avaliar o impacto que
as ações da empresa têm sobre a so-
ciedade. Isto é que deve viabilizá-la ou

O GLOBO • Segunda-feira, 2 de maio de 2005

jaime
Fonte: Razão Social, n. 24, p.10-11, 2 maio 2005.



Bovespa decide incluir as empresas dos setores de álcool, armas e tabaco

PROJETO MAUÉS
é da Ambev e
ajuda
agricultores a
cultivarem
guaraná na
Amazônia.
Souza Cruz
capacita os
jovens na
área rural

não no índice. É mais abrangente do
que, simplesmente, excluí-la.

Gerente de responsabilidade corpo-
rativa da Ambev, Luiz Eduardo Osório
lamenta que a discussão "inclui/não
inclui" tenha tomado tanto tempo do
comitê deliberativo:

— Em vez de se discutir os benefí-
cios do índice, a discussão ficou foca-
da nesta polêmica.

Para Osório, no entanto, acabou
prevalecendo o bom tecnicismo.

— A decisão de excluir setores de
armas, tabaco e álcool não estava cal-
cada em indicadores. Era uma decisão
política, subjetiva. Quando eu digo

que foi a vitória do bom tecnicismo é
que, como em outros índices, prevale-
ceu a avaliação da boa sustentabilida-
de. Não é papel da Bolsa decidir se a
empresa X ou Y vai ser excluída. Na
verdade, esta
avaliação tem
que ser do Fun-
do de Investi-
mento. Sustenta-
bilidade é um fa-
tor objetivo e
tem métrica —
diz.

O que Osório
denuncia é que a

Serão 40
empresas

A Bovespa preferiu não se
pronunciar na polêmica. Em
comunicado, disse apenas que
o índice de Sustentabilidade
Empresarial Bovespa será
composto de ações de até 40
empresas e que o processo de
seleção das companhia
começará por uma lista das 150
ações mais líquidas do pregão.
As empresas emissoras dessas
ações receberão um
questionário com questões que
terão pesos distintos no cálculo
final e estarão adaptadas ao
segmento de cada companhia.
Finalizado o processo, as
empresas serão selecionadas
para compor a carteira.

discussão tenha tomado o caminho da
ética, subjetivo. No caso da Ambev, ra-
pidamente ele cita uma atitude que
põe a empresa na lista das que se
preocupam com os rumos do desen-

volvimento sus-
tentável do mun-
d o . A m a r c a
mundial das em-
presas de cerve-
ja é de 4 litros de
água para um li-
tro de cerveja. A
Ambev, ciente
de que dentro de
pouco tempo a

água será uma moeda cara para a po-
pulação mundial, já reduziu esta mar-
ca para 3,2 litros de água para um litro
de cerveja.

Representante dos profissionais de
investimento, a Apimec sempre foi
contra a exclusão. Roberto Gonzalez,
assessor de Sustentabilidade da enti-
dade, acredita que qualquer setor da
economia que é legal tem direito de
entrar no índice.

— Participo desta discussão desde
1999, quando não existia nem o comitê
deliberativo: éramos um grupo de pes-
soas que queria criar o índice mas es-
barramos em alguns critérios técnicos
da própria Bolsa. Em 2001, quando o
Unibanco lançou as primeiras pesqui-
sas sócio-ambientais das empresas
abertas brasileiras, publicou e come-
çou a entregar os dados para os inves-
tidores como balizadores de investi-
mentos, o Real também pensou em
criar um Fundo. É o Ethical, que hoje
deve ter R$ 80 milhões. Achamos que
não é sustentável que um setor lega-
lizado não possa entrar no índice de
Sustentabilidade — diz ele.

Coordenador do Centro de Estudos
em Sustentabilidade da Fundação Ge-
túlio Vargas, Rubens Manzon lembra
que a entidade que representa não
participa da discussão. A FGV está
criando os indicadores para servir co-
mo balizadores. E prefere dar um pas-
so adiante, sem polêmica, falando da
importância do índice, que no segun-
do semestre, garante, estará pronto
para ser utilizado.

— Ele transcende o movimento de
responsabilidade social. Vai dar conta
das empresas que realmente são mais
sustentáveis.

Segunda-feira, 2 de maio de 2005 • O GLOBO Razão Social» 11




