
Responsabilidade
sócioambiental

D
esde que o secretário-geral

da Organização das Nações
Unidas (ONU), Kofi Annan,
lançou, em 1999, a idéia (con-
cretizada em 2000) do Pacto

Mundial—um conjunto de princípios
que dá forma ao conceito de "cidada-
nia corporativa"—, surgiram inúmeras
iniciativas nessa direção. Responsabi-
lidade empresarial, investimento sus-
tentável, respeito aos acionistas e aos
vários públicos de interesse da empre-
sa (os stakeholders, ou seja, clientes,
fornecedores, trabalhadores, comuni-
dade, governos), ação segundo nor-
mas éticas e legais são expressões que
vêm se impondo gradativamente no
dia-a-dia e na estratégia das organiza-
ções. Antes segmentado e dirigido a ob-
jetivos específicos, esse comportamen-
to vai ganhando abrangência, partindo
do setor produtivo e invadindo com vi-
gor a seara das instituições financeiras.
De tal sorte, que ganha agora o mun-
do inteiro a sigla ESG (fatores ambi-
entais, sociais e de governança corpo-
rativa). Ouviremos falar muito
doravante desse amplo guarda-chuva
que acolhe todos os aspectos da respon-
sabilidade sócioambiental.

valoriza as empresas

Conceitos de cidadania
corporativa predominam
nos países desenvolvidos

A muitos isso pode parecer idéias
vazias, recheadas só de boas inten-
ções, expostas para ser seguidas par-
cialmente e com certa condescendên-
cia: afinal de contas, na dura realidade
da competição nos mercados, uma
organização precisa, com boa dose
de pragmatismo, produzir, vender,
lucrar, investir, pagando o preço que
for necessário para não perecer no
curto prazo. Para muitos outros -va-
le dizer, para os adeptos da cidadania
corporativa - essa opção é estreita e
ilusória. No mundo de hoje, argu-
mentam, graves problemas como mu-
danças climáticas, crise e desperdí-
cios energéticos, pobreza absoluta,
preconceitos raciais e sociais, explo-
ração do trabalho infantil, corrupção
têm de ser incorporados aos planos
das organizações. Se não forem — se
as organizações continuarem optan-
do por lucros de curto prazo em pre-
juízo da sustentabilidade de longo
prazo -, é sua própria sobrevivência,
não apenas resultados daqui e dali, que
estará posta em risco por essas amea-
ças modernas. Por outro lado, se o fi-
zerem, verificarão que preservar a
imagem e outros valores "intangíveis"

trará respostas bem concretas em ter-
mos de lucros futuros.

O setor financeiro, tal como outros
segmentos do setor produtivo, vem
crescentemente aderindo a essa se-
gunda corrente. O número de adesões
ainda é pequeno, mas o que conta é
a qualidade das instituições e a abran-
gência dos compromissos. Há várias
iniciativas nesse campo: fundos glo-
bais de investimento que têm a sus-
tentabilidade sócioambiental ou a res-
ponsabilidade corporativa lato sensu
como critério de aplicação de recur-
sos (ABN, Itaú, Unibanco, por exem-
plo, no Brasil) ; índices como
o Dow Jones Sustainability Index
(DJSI), que tem três empresas brasi-
leiras listadas (Aracruz, Banco Itaú e
Cemig) ou o índice sócioambiental de
empresas de energia da Goldman
Sachs (que lista a Petrobras), cujos
nomes falam por si sós; os Princípios
do Equador, formulados pela Interna-
tional Finance Corporation (IFC),
braço do Banco Mundial para o setor
privado, que estabelecem critérios
ambientais e de responsabilidade so-
cial para concessão de créditos a pro-
jetos de valor superior a US$ 50 mi-

16 REVISTA BOVESPA JANEIRO/MARÇO DE 2006



Ihões (aos quais já aderiram Brades-
co, Banco do Brasil, Itaú, Itaú-BBA e
Unibanco); os Princípios para o In-
vestimento Responsável (PRI, na si-
gla em inglês), destinados a nortear a
ação dos fundos de pensão.

Mas a iniciativa mais recente, mais
ampla, mais ambiciosa e formulada
para abarcar todas as personagens do
mercado financeiro nasceu há um ano
e meio e já começa a mostrar a que
veio. Trata-se do programa que ame-
ricanos e europeus batizaram de Who
Gares Wins - mal traduzindo, "quem
se preocupa com as coisas do mundo
vai ganhar"(lá na frente). Ele preten-
de abrir o foco para as questões ESG,
que vinham sendo tratadas de certa
forma isoladamente, seja, por exem-
plo, pelos departamentos de TI ou pe-
las gerências de meio ambiente das
empresas. Deseja levá-las à alçada das
diretorias e dos Conselhos, tornan-
do-as componente intrínseco da estra-
tégia das companhias - incrustando-
as no núcleo central da tomada de
decisões. Em outras palavras, deixa-
riam de ser um apêndice, um anexo,
um algo mais, nos documentos/rela-
tórios das empresas, para transformar-
se em sua própria razão de ser.

Os condutores e participantes do
projeto crêem que isso já acontece e
mostram seus dados. "Uma revolução
silenciosa está a caminho nos merca-
dos financeiros globais", diz Gavin
Power, chefe da Financial Markets
Initiative, do Pacto Mundial. "Depois
de anos de falsos começos, segmen-
tos centrais da comunidade de inves-
timentos - fundos de pensão, assets,
corretores, bancos, seguradoras - per-
seguem ativamente a implantação das

questões ambientais, sociais e de go-
vernança no coração do processo de
investimentos". O departamento que
Power chefia, dentro do Pacto, nasceu
exatamente para batalhar por esse ob-
jetivo. Surgiu em janeiro de 2004, de-
pois que 55 instituições financeiras
globais responderam a um chama-
mento do secretário-geral Annan. O
"fator ESG" ganhava impulso.

Poucos meses depois, surgiu seu
primeiro rebento. Em junho de 2004,
no âmbito do Pacto Mundial, um gru-
po de 20 instituições financeiras, de
nove países, mais a IFC, do Banco
Mundial, ajudou a produzir e apoiou
publicamente um documento-cha-
ve. Seu nome: Who Gares Wins - In-
tegrando Mercados Financeiros a um
Mundo em Transformação. Seu ob-
jetivo: elencar recomendações para
que todos os atores do sistema (em-
presas, bancos, assets, corretoras, se-
guradoras, departamentos de análise
e pesquisa, auditorias, consultorias,
bolsas de valores, escolas, governos,
agências reguladoras, ONGs, fundos
de pensão e investidores em geral) in-
tegrassem efetivamente as questões
ESG aos seus procedimentos e à sua
missão. Seus patrocinadores: algumas
das maiores instituições financeiras
globais de todos esses segmentos, res-
ponsáveis pela gestão de recursos de
US$ 6 trilhões (entre as quais, ABN
Amro, HSBC, Credit Suisse, Deutsche
Bank, Goldman Sachs, Morgan Stan-
ley, UBS, além da presença verde-
amarela do Banco do Brasil, e de um
banco japonês e outro chinês que se
associaram posteriormente).

Seu argumento central definia a
proposta com clareza. "As institui-

ções que apoiam este relatório estão
convencidas de que, num mundo
mais globalizado, interdependente e
competitivo, o modo como são geri-
das as questões ambientais, sociais e
de governança corporativa é parte
integrante da própria administração
geral da companhia e isso é necessá-
rio para competir com sucesso", diz
o documento. "Companhias de me-
lhor desempenho nesse campo po-
dem aumentar seu valor para os acio-
nistas, por exemplo, administrando
adequadamente os riscos, antecipan-
do ações nos marcos regulatórios ou
tendo acesso a novos mercados, con-
tribuindo ao mesmo tempo para o
desenvolvimento sustentável das so-
ciedades nas quais operam". Em su-
ma: "Mais que tudo, essas questões
podem ter forte impacto na reputa-
ção e nas marcas, um item crescen-
temente importante na agregação de
valor para a companhia".

Um ano depois, o Who Cares Wins
fez seu primeiro balanço. Os prota-
gonistas originais, novos observado-
res, delegados do Banco Mundial e da
IFC e algumas ONGs (75 represen-
tantes no total) reuniram-se dia 25 de
agosto de 2005 em Zurique, agora
também com o apoio do governo
suíço, para mapear as ações que se
sucederam desde então. O documen-
to-base da conferência chamou-se
adequadamente de "Investindo para
agregar valor no longo prazo". Além
da catequese em prol dos "fatores
ESG" - uma tarefa de persistência e,
ela própria, de longo prazo - impu-
nha-se saber que iniciativas práticas
foram lançadas, quais estavam cami-
nhando e quais estavam patinando.
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governança

É natural que objetivos tão ambi-
ciosos não se conquistem da noite
para o dia. Há uma ampla pluralida-
de de protagonistas e uma imensa
gama de trabalhos por realizar, num
contexto que abriga interesses pode-
rosos e, certamente, grandes confli-
tos de interesses. Investidores e as-
seis, por exemplo, estão de um lado
(buy-side), empresas e brokers estão
de outro (sell-side). Ambos têm de de-
fender seus clientes e freqüentemen-
te eles podem ficar em lados opostos.
Aplainar as arestas é, por isso mesmo,
um processo em construção - e o re-
latório preparado para a Conferên-
cia de Zurique (Who Gares Wins -
One Year On) não desconhece essa
circunstância.

Ressalvando que as propostas ain-
da se concentram mais no campo am-
biental do que no social, o documen-
to, entre os avanços, cita por exemplo:
aumento dos investimentos em "tec-
nologia limpa" e em fontes alternati-
vas; exigência, por parte de fundos de
pensão americanos, de relatórios das
companhias de energia sobre riscos
climáticos; criação pela Bolsa de Lon-

dres de uma área de responsabilida-
de corporativa; montagem de equipes
especializadas em investimento so-
cialmente responsável por Goldman
Sachs, UBS, Citigroup, Mercer Con-
sultoria; expansão de 450 para 700
(no mundo inteiro) do número de
companhias que aderiram ao Global
Reporting Initiative (GRI), conjunto
de normas para a elaboração de rela-
tórios comparáveis e confiáveis; pro-
gressiva adesão à cultura ESG em paí-
ses como Brasil, África do Sul, Coréia.

Para o Brasil, entre os emergen-
tes, o documento não deixa de iden-
tificar algumas iniciativas impor-
tantes. Lembra que a Bovespa (com
as bolsas de Istambul, na Turquia, e
Jacarta, na Indonésia) subscreveu o
Pacto Mundial e registra a criação,
no ano passado, do índice de Susten-
tabilidade Empresarial (ISE), com
metodologia desenvolvida pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV-SP); a es-
se indicador se pode acrescentar o
índice de Governança Corporativa
Diferenciada (IGC) - a Bovespa vai,
pois, fazendo sua parte. Lembra ain-
da que a Abrapp (a entidade dos

fundos de pensão brasileiros) preten-
de desenvolver os princípios para o
investimento responsável (na linha
dos PRIs) e que a Apimec, em par-
ceria com a IFC, começou um pro-
grama de treinamento de analistas
em questões ESG.

Como reconhece o "One Year On",
as iniciativas práticas são localizadas
e "progressos têm sido lentos". Para
alcançar o largo horizonte a que al-
mejam, demandam tempo para ama-
durecer - e esse tempo não cabe nos
limites de um ano. Mas, se é certo
que há longo caminho a percorrer, o
balanço do Who Gares Wins foi con-
siderado por seus protagonistas "ex-
tremamente encorajador". As raízes
estão sendo plantadas. E vão ganhan-
do adeptos, como demonstra a reu-
nião de cúpula do Pacto Global, rea-
lizada de 30 de novembro a 1° de
dezembro de 2005, na China, quase
como uma contribuição para a reu-
nião da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), que ocorreria pou-
cos dias depois. Nessa cúpula,
empresários do mundo inteiro assi-
naram a Declaração de Xangai, fir-
mando expressos compromissos de
respeitar os princípios do Pacto e fa-
zendo recomendações quanto ao pa-
pel dos governos. "Accountability"
(termo ainda intraduzível em por-
tuguês, mas que significa responsa-
bilidade em sentido amplo dos qua-
dros dirigentes, públicos ou privados),
transparência e ação antiprotecio-
nismo foram palavras de ordem.

Como se vê, "o importante é que
os mercados estão se movendo", escre-
veu Gavin Power, o responsável por es-
sa área no Pacto Mundial. "O que era
apenas um nicho não há muito tem-
po tornou-se ponto central. A evolu-
ção está apenas começando, mas a
tendência é que o crescimento será
rápido e que trará profundas mudan-
ças para os mercados financeiros",
acrescenta. AnthonyLing, representan-
te do Goldman Sachs na conferência
de Zurique, foi além: "Em cinco anos,
as questões ESG se tornarão realida-
de como parte essencial da estratégia
das corporações." *

Text Box
Fonte: Revista Bovespa, n. 97, p. 16-18, jan./mar. 2006.




