
A
s preocupações mundiais com o de-
senvolvimento sustentável e com
obrigações socioambientais bem de-
finidas são talvez a marca mais posi-

tiva do nosso tempo. É verdade que há mo-
vimentos ambientalistas com décadas de
existência em vários países desenvolvidos e
emergentes, mas, se a princípio sua influên-
cia era marginal, eles ganharam com o pas-
sar dos anos força política suficiente para de-
ter práticas poluidoras ou predatórias e fazer
com que os governos e a sociedade tomassem
medidas para proteger a natureza e a vida
selvagem. Hoje, porém, mais do que nunca, depois do pai-
nel sobre mudanças climáticas da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) que alertou para os riscos do aqueci-
mento global para a própria sobrevivência humana no
planeta, há uma tomada de atitude ainda mais afirmativa,
à qual o mercado de capitais não poderia ficar alheio.

Criado no início de 2006, o índice de Sustentabilida-

de de Empresas (ISE) da Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) está passando por
uma revisão. Para colher a mais ampla ga-
ma de opiniões, a Bovespa distribuiu um
alentado questionário (150 páginas) às
empresas de capital aberto, unindo ques-
tões relativas à preservação ecológica a
práticas de governança corporativa, aí
incluídos os direitos sociais.

"Consideramos as novidades muito
positivas", diz José Pacowitch, diretor da
consultoria Visão Sustentável. "Essas são,
de fato, as grandes questões contemporâ-

neas que o mundo corporativo está absorvendo. Além
disso, é muito significativa, como fator de diferenciação
— uma das razões de ser do ISE —, a introdução de
critérios quanto ao uso da água e a neutralização das
emissões de dióxido de carbono." Pascowitch sugere
dar também um pouco mais de ênfase ao cumprimen-
to de metas ligadas à sustentabilidade como condição



das empresas para o pagamento a seus executivos de bô-
nus ou outras formas de participação nos resultados, de
modo a estimulá-los a serem mais atenciosos em relação
a práticas socioambientais.

Cumprindo etapas, o questionário, elaborado pelo
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação
Getúlio Vargas (GVCES), com apoio financeiro da In-
ternational Finance Corporation (IFC), será analisado
pelo Conselho Deliberativo do ISE (Cise), do qual par-
ticipa um representante do Programa da ONU para o
Meio Ambiente (Pnuma). Numa segunda rodada, as re-
comendações do Cise serão submetidas às empresas.
Concluído o processo, os critérios para o novo ISE de-
vem estar disponíveis em outubro, para entrar em vigor
em 2008. Serão incluídas as ações de empresas com com-
promissos comprovados com o desenvolvimento sus-
tentável e que, paralelamente, apresentem uma partici-
pação expressiva no movimento da Bovespa.

Atualmente, o ISE é composto por 42 ações de 34 em-
presas, representando catorze setores da economia (no
segmento financeiro, a carteira inclui Bradesco, Banco
do Brasil, Itaubanco e Unibanco)."Na realidade a com-
posição atual do ISE é restrita a, no máximo, quarenta
empresas com comprometimento sustentável, e atual-
mente o índice inclui seis empresas a mais em relação à
composição original, que era de 28", diz Ricardo Mizu-
kawa, superintendente de produtos do Bradesco Asset
Management (Bram). Segundo ele, é natural que, à me-
dida que evolua a percepção da sociedade quanto aos
problemas ambientais, novas práticas surjam ou passem
a ser adotadas por um universo de empresas cada vez
maior. Os critérios de seleção e o peso dados a cada um
deles é que determinarão quantas e quais empresas pas-
sarão ou deixarão de integrar o ISE.

"No que diz respeito às questões referentes à emissão de
carbono e de uso da água há ainda no Brasil um pequeno
número de iniciativas por parte das empresas, o que pode-
rá resultar no futuro em uma eventual redução no número
de ações do ISE, caso esse item seja decisivo no processo de
seleção", diz Mizukawa. Em seu entender, no entanto, um
menor número de empresas não necessariamente resulta-
rá em uma alteração significativa na composição do índi-
ce que hoje é preponderantemente composto por ações do
setor financeiro (cerca de 43%).

Pascowitch entende que desenvolvimento sustenta-



vel é indissociável de governança corporativa. "Uma
depende da outra, e muita coisa depende do investi-
mento. O investimento responsável é aquele que prio-
riza as boas práticas e deve ser estimulado. Este é um
dos motivos pelos quais iniciativas como o ISE, cujos re-
quisitos vêm sendo ampliados e aperfeiçoados, são re-
cebidas com entusiasmo", afirma.

Já existe hoje no Brasil um bom número de fundos de
investimento que se orientam para aplicação em ações de
empresas que adotam normas de governança corporati-
va aliadas às de desenvolvimento sustentável. O primeiro
fundo de investimento responsável a surgir, não só no Bra-
sil mas na América Latina, foi o Fundo Ethical do ABN
Amro Real, lançado em 2001, informa Pedro Villani, ges-
tor de assei management do conglomerado. "Para a esco-
lha da aplicação de seus recursos, o fundo utiliza uma
combinação de análise econômico-financeira e de anali-
se socioambiental e governança corporativa. A carteira
do fundo é composta pelas empresas que possuem bom
histórico de crescimento e se destacam em seu setor quan-
to aos critérios de sustentabilidade analisados."

Ser ecologicamente correto em suas aplicações com-
pensa. "Historicamente o fundo Ethical apresenta uma
performance superior à do Ibovespa", observa Villani.
Desde o lançamento, em 2001, o fundo teve uma valo-
rização de 448,8% em comparação com uma alta de
320,3% do Ibovespa no mesmo período. Em 2007, a
rentabilidade acumulada do Ethical é de 23,9% até o
mês de maio, um desempenho acima de sete pontos su-
perior ao do Ibovespa, que foi de 16,2%. A considera-
ção dos critérios de sustentabilidade na análise das em-
presas tem por objetivo avaliar, em última instância, a
qualidade da gestão das companhias.

O gestor de assei management do ABN Amro diz que
toma o ISE como referencial, mas não aplica, necessaria-
mente, apenas nas ações nele incluídas. Naturalmente, os
fundos de investimento comprometidos com o desenvol-
vimento sustentável transmitem uma imagem favorável
da instituição financeira, fortalecendo seus vínculos comu-
nitários. "Os fundos de investimento responsáveis têm
atraído a atenção do mercado em razão de seus princí-
pios, da consideração que as questões de meio ambiente
hoje merecem da sociedade e como critério relevante de
sua política de investimentos", diz Villani.

Já o Bradesco tem dois fundos éticos, ambos criados em
2005, informa Mizukawa. Como outras instituições finan-
ceiras, o Bradesco Asset Management diferencia os inves-
tidores pelo porte: o Bradesco FIA ISE é destinado a in-
vestidores clientes deprivate banking e institucionais (apli-
cação inicial de R$ 100 mil) e o Bradesco Prime FIC FIA
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Especial Sustentabilidade

ISE é um produto voltado para as pessoas físicas de mais
alta renda (aplicação inicial de R$ 2 mil). "Pela nossa po-
lítica, 67% de seu patrimônio devem ser investidos em
ações de companhias que evidenciem preocupação com
a sustentabilidade, abrangendo aspectos econômico, fi-
nanceiro, social e ambiental e que adotem boas práticas de
governança corporativa",
informa o superinten-
dente do Bram. Esses
fundos se orientam pelo
ISE, mas o seu objetivo é
proporcionar aos investi-
dores rentabilidade que
supere o desempenho
desse índice.

Mizukawa relaciona a
orientação dos fundos de
desenvolvimento susten-
tável ao tipo de investi-
dor. "O primeiro passo
para a definição da com-
posição da carteira de um
fundo de empresas sus-
tentáveis é selecionar
com base no universo de
ações negociadas na Bo-
vespa aquelas que se des-
tacam no que se refere às
boas práticas de gover-
nança e de responsabi-
lidade socioambiental.
Dessa forma, os critérios
de sustentabilidade ser-
vem como um primeiro
filtro que definirá o gru-
po de empresas elegíveis
para o fundo (dimensão
qualitativa). A partir des-
se grupo de empresas o
gestor do fundo estabele-
cerá os percentuais da-
quelas que irão compor a
carteira do fundo, levan-
do em consideração a
análise fundamentalista,
o preço de negociação
das ações e seu potencial
de valorização (dimen-
são quantitativa)."

De acordo com essa

Bastos, do HSBC, vê com otimismo o aumento do número de
empresas listadas em bolsa nos últimos dois anos e aposta em
seus compromissos com a Sustentabilidade



orientação, o Bram identifica dois tipos de investidor
em fundos éticos: aqueles que decidem que seus inves-
timentos sejam direcionados para empresas sustentá-
veis (dimensão qualitativa) e aqueles que tomam a de-
cisão de investimento em função da perspectiva de
maior retorno dessas empresas ao longo do tempo (di-
mensão quantitativa).

"Temos, assim, tanto no que diz respeito ao processo de
seleção dos ativos quanto ao processo de decisão de inves-
timento, sempre uma dimensão qualitativa e outra quan-
titativa", diz Mizukawa."A diferença dos fundos sustentá-
veis para os outros fundos de investimento de ações é que
os gestores sempre deverão privilegiar em maior grau a di-
mensão qualitativa. Ocorre que nem sempre aqueles inves-
tidores que apenas levaram em consideração o aspecto
quantitativo ficarão satisfeitos, principalmente em perío-
dos em que essas empresas tiverem desempenho inferior
ao do mercado em geral."

Os fundos de sustentabilidade do HSBC, criados no
fim de 2005, são igualmente referenciados pelo ISE,
afirma Pedro Bastos, CEO do HSBC Investments, mas
a instituição procura ampliar o leque de empresas em

ções. "Considero também um fator muito importante o
interesse que os investidores institucionais vêm demons-
trando por essa área", comenta Bastos. Segundo ele, os
fundos do HSBC no mercado internacional, com com-
promissos ambientais, movimentam ativos de US$ 1,5
bilhão, sendo que 25% desse total provêm de investido-
res institucionais, como os fundos de pensão.

Mais recente é o fundo Unibanco Sustentabilidade,
lançado em março deste ano. Segundo o superintenden-
te do Unibanco Asset Management, Ronaldo Patah, a
preocupação com o meio ambiente não é ser o único fo-
co do investimento."Na realidade, é um tripé: desenvol-
vimento sustentável (governança corporativa e transpa-
rência, crescimento e lucratividade a longo prazo e valor
agregado aos acionistas); responsabilidade social (cida-
dania, geração de empregos e ética) e responsabilidade
ambiental (preservação de recursos ambientais e eco-
eficiência). Não se pode dar mais ênfase a um do que a
outro." Patah informa que o Unibanco Sustentabilidade
só aplica em ações que estão incluídas no ISE, que é bas-
tante representativo e que funciona como um filtro. Ele
explica que das 33 novas ações de empresas que abriram

que poderá aplicar, sem fugir à sua orientação básica
nessa área, que é a mesma de suas atividades no mer-
cado internacional. Para tanto, o HSBC Investments
contratou Paula Peirão como analista de investimentos
socialmente responsáveis, que é encarregada de visitar
empresas e de constar in loco as práticas adotadas. Com
o tempo, poderá ser constituído um banco de dados
sobre as empresas de capital aberto.

O balanço social e o selo verde são instrumentos de
avaliação, bem como consultorias externas, mas Paula Pei-
rão considera também muito relevante a certificação da
Global Reporting Initiative (GRI), pela qual é estabeleci-
da uma rotina para que as ações no campo socioambien-
tal sejam divulgadas com a mesma freqüência que os re-
sultados econômico-financeiros da empresa. De acordo
com a metodologia do fundo, é dado um peso de 50% às
questões ambientais, 30% às sociais e 20% àquelas ligadas
à governança corporativa, informa Paula.

O CEO da HSBC Investments diz que vê com muito
otimismo o aumento do número de empresas em bolsa
no Brasil, e a expectativa é de que uma boa parte delas
possa atender aos critérios de desenvolvimento susten-
tável e, dessa forma, ser mais diversificadas as aplica-

o capital neste ano, uma bom percentual pode vir a fa-
zer parte do ISE, mas, como o índice só é revisto uma vez
por ano, como agora está sendo feito, só a partir de 2008
é que poderão receber aplicações do fundo que gere. Ele
considera que, em pouco mais de três meses em que o
fundo está em operação, a receptividade tem sido mui-
to boa. "Já captamos R$ 5,6 milhões, e a valorização da
carteira até agora foi de 21,58%.

Os fundos de pensão estão entre os seus principais
clientes, respondendo por um total de 40% do total cap-
tado pelo fundo Unibanco Sustentabilidade. Os restantes
60% vêm da área deprivate banking e de investidores es-
pecialmente preocupados em prestigiar empresas que res-
peitem as exigências socioambientais. "Essa é uma exce-
lente alternativa de investimento, e os aplicadores ficam
com a consciência tranqüila", diz Patah. Pascowitch com-
plementa: "O desempenho desses fundos vem, por ora,
confirmando a idéia de que empresa com boa gestão de
sustentabilidade é empresa com boa gestão".

O superintendente do Unibanco explica que, se o ISE é
um importante referencial, sendo o benchmark da cartei-
ra, mas a intenção não é replicá-lo, ou seja, a ponderação
necessária para destinar mais ou menos iunvestimento a
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determinadas empresas é uma decisão do gestor do fun-
do. "Podemos mudar o percentual de investimento ou até
deixar de fora algumas empresas integrandes do ISE,
dependendo das conveniências. Para os investidorespri-
vate ou do mercado de varejo, o investimento inicial no
fundo Unibanco Sustentabilidade é de R$ l mil. Para os in-
vestidores institucionais, o mínimo é de R$ 200 mil.

Patah assinala que tem até se surpreendido pelo inte-
resse dos fundos de pensão, as chamadas "fundações" na
linguagem da bolsa, em investir na área ambiental. Mui-
tos o têm procurado para esse fim, e a explicação talvez
esteja no fato de que, assim agindo, atendem melhor a
seus associados, e é crescente na sociedade o interesse
por questões ligadas à preservação dos recursos natu-
rais e o atendimentos aos requisitos ecológicos. Nos mer-
cados internacionais, a preferência por esses fundos es-
pecíficos já é muito sensível, o que tem levado outros
fundos de ações comuns a considerar também os valo-
res chamados, de maneira geral, de "conservacionistas".

Apesar de outras certificações existentes, José Pasco-
witch considera essencial o balanço social para credenciar
uma empresa como socioambientalmente responsável.
"O balanço social ou relatório de sustentabilidade serve
muito bem a diversos propósitos, como a exposição qua-
lificada, o enraizamento na cultura organizacional, o diá-
logo com partes interessadas, a prestação de contas pe-
rante a sociedade, entre outros." O que vem acontecendo
é que começou um movimento intenso de publicação des-
ses relatórios, o que acarreta distorções. "Agora todos que-
rem publicar, o que consideramos positivo, mas não isen-
to de críticas. Em vez de declarações de intenções e belas
fotos, esses relatórios devem apresentar casos concretos."

Pascowitch explica que deve constar do balanço social
tudo aquilo que tiver materialidade — ou seja, os assun-
tos eleitos como realmente importantes, de fato, para di-
ferentes públicos da empresa. Os balanços sociais que
apelam para o emocional sem oferecer informações de
qualidade a respeito de como a empresa funciona, aque-
les recheados de imagens de crianças, estão saindo de mo-
da por sua baixa credibilidade. Mizukawa acrescenta que
balanço social não é o único instrumento de divulgação
das iniciativas socioambientais; as empresas podem di-
vulgar suas iniciativas por diversas outras formas. "A di-
vulgação das boas práticas deve abranger não só números
— valores doados, investimento em treinamento dos fun-

Os fundos de pensão estão
hoje entre os nossos
principais clientes, diz
Patah, do Unibanco



cionários, fornecedores e clien-
tes, investimentos em projetos
de Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo (MDL), criado
pelo Protocolo de Quioto —
mas também o contexto do in-
vestimento e os seus resulta-
dos, que, muitas vezes, não são
mensuráveis do ponto de vista
meramente financeiro", afirma
o superintendente do Bram.

Os gestores de fundos vêem
o relatório social como um item
relativo à necessidade de trans-
parência por parte das empre-
sas, requisito básico da gover-
nança corporativa. Sob o ponto
de vista do respeito à ecologia,
em seu sentido mais amplo, e da
responsabilidade social, as com-
panhias não devem publicar ba-
lanços sociais apenas para ex-
por as suas realizações em um
exercício ou em determinado
período, mas dar destaque às
suas metas e compromissos
com relação à sustentabilidade
nos anos futuros.

Muitas empresas ambicio-
nam também selos que atestem
suas boas práticas ecológicas ou
socialmente responsáveis. Com
relação ao selo verde, as pres-
sões vêm de fora, uma vez que
há países que vetam a importa-
ção de determinados produtos,
como os feitos de madeira, por
exemplo, sem uma certificação
que garanta que ela não foi ex-
traída de modo predatório ou
que provém de um projeto de

refiorestamento aprovado, de acordo com normas interna-
cionais. "Os procedimentos variam de acordo com a con-
cepção de cada selo", diz o diretor da consultoria Visão Res-
ponsável. "Obter, por exemplo, o selo do Instituto Brasilei-
ro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), fundado pelo
sociólogo Betinho, requer a publicação de um balanço so-
cial no formato proposto pela instituição. Nem sempre os
procedimentos dos diferentes selos são capazes de garan-
tir as práticas, mas na maioria dos casos isso ocorre."

Como nota Villani, o número de empresas compro-
metidas com o desenvolvimento social vem aumen-
tando no Brasil, acompanhando a tendência que se de-
senha no mercado internacional. "O número cresce à
medida que o mercado dá mais importância à susten-
tabilidade. Isso se observa desde a maior participação
dos fundos de investimentos voltados a esse segmento
até a maior exigência do consumidor na hora de esco-
lher seus produtos."

O Dow Jones Sustainability Index (DJSI), lançado em
1999, foi o primeiro indicador de empresas de todo o mun-
do comprometidas com investimentos socialmente re-
ponsáveis (SRI, na sigla em inglês). Foi com base na expe-
riência positiva do DJSI que a Bovespa se sentiu encora-
jada a lançar, em março de 2006, o ISE, um passo impor-
tante para que essas práticas fossem mais difundidas en-
tre as empresas de capital aberto.

Entre as novas empresas que ingressaram na Bolsa, al-
gumas são ligadas à produção de biocombustíveis, e isso,
tanto na opinião de Villani como na de Patah e Bastos, é
um dado importante mas não significa tudo. O aumento
das empresas listadas em bolsa, sejam elas mais ou menos
ligadas a atividades ambientalmente responsáveis, terá
sem dúvida impacto sobre as aplicações dos fundos, à me-
dida que as empresas incorporarem em sua gestão os con-
ceitos de sustentabilidade. Isso acontece não somente em
empresas cuja própria natureza do negócio se relaciona ao
tema — como é o caso do metanol — mas também em
empresas de outra natureza de serviços que adotam prin-
cípios de gestão socioambiental e de governança compor-
tativa diferenciados no mercado.

O etanol e os biocombustíveis, em geral, são itens de
peso, sem dúvida, por causa da agenda internacional", diz
Pascowitch. Mas ele pondera que o combate às queima-
das ou ao desmatamento talvez seja ainda mais impor-
tante. Mas tudo acaba dependendo da atitude dos admi-
nistradores das empresas."A maneira como é feita a pro-
dução de biocombustíveis e como é conduzido o comba-
te ao desmatamento tem importância decisiva. "É possí-
vel ser sustentável como é possível ser predatório na pro-
dução de etanol, por exemplo."

O diretor da Visão Sustentável também julga muito
útil o apoio a projetos patrocinados ou com o aval de or-
ganizações não-governamentais. "Contudo, mais im-
portante é a empresa patrocinadora entender o signifi-
cado estratégico de sua ligação com o projeto, não ape-
nas em termos de marketing e imagem mas de compro-
missos da empresa, habilitando-a a dar respostas inte-
ligentes às oportunidades que surgirão. Apoiar apenas
um projeto não faz verão", conclui. 3
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