


Folha - A preocupação principal do investidor é fazer um

bom investimento, não uma boa ação. Por que ele deveria

aplicar num fundo verde, já que no ano passado eles não

foram tão bem quanto outros fundos de ações?

Pedro Bastos - Nenhum desses fundos tem interesse filan-
trópico. Trata-se de investimento consciente em ativos sus-
tentáveis. São fundos que interessam ao investidor, não ao
especulador que está pensando nos próximos três meses.
Estamos falando de ações de empresas que têm um pro-
grama de sustentabilidade no longo prazo. Essa sustenta-
bilidade não é só ambiental, tem também o lado social e de
governança corporativa. Nós acreditamos que no longo
prazo essas atitudes vão agregar valor à empresa, que as-
sim terá mais receita e lucratividade.

Folha - No curto prazo, no entanto, uma empresa com es-

sa política não pode perder boas oportunidades, por exem-

plo, ao limitar o leque de fornecedores devido a exigências

ambientais?

Pedro Bastos - No curto prazo não se consegue diferenciar
esses dois tipos de empresas. Imagine que duas empresas

produzam papel. Uma delas tem uma
política irresponsável e devasta flo-
restas vi rgens. A outra investe em re-
florestamento. No curto prazo, os in-
dicadores de lucratividade e rentabi-
lidade da empresa irresponsável se-
rão melhores, pois ela não está pagan-
do pela matéria-prima. Num horizon-
te de até seis meses, essa empresa é
mais atraente. Mas por trás disso
existe um passivo gigantesco, muito
maior do que a rentabilidade auferi-
da. Ou seja, o que foi um ganho de
curto prazo vai se transformar numa
perda de longo prazo.

Folha - Essa percepção é generalizada

entre investidores?

Pedro Bastos - Os investidores insti-
tucionais, como os dos fundos de pen-
são, já se convenceram disso. Eles com-
pram ações para ficar com elas por pe-
ríodos de três, cinco, dez anos. Fazem
isso baseados em conclusões de estu-
dos acadêmicos, que demonstram que,
no longo prazo, ganha-se mais com a
manutenção de um bom investimento
do que com a troca freqüente de posi-
ções. É por isso que esse segmento de
empresas com políticas ambientais e de
governança estão captando muito di-
nheiro no mundo todo, principalmen-
te de investidores institucionais.

Folha - Num cenário de incertezas co-

mo o atual, os fundos dessas empre-

sas podem ter comportamento dife-

rente da média?

Pedro Bastos - É difícil responder ca-
tegoricamente. No Brasil, o universo
desses fundos ainda é muito pequeno,
há apenas cinco ou seis fundos, e por is-
so não se consegue tirar uma conclusão
significativa. Empiricamente, é possí-
vel dizer que essas empresas que têm
esse investimento adicional vão se



diferenciar, e isso se traduzirá em lucro. Eu gosto de fazer uma
analogia com os fundos de small caps, aqueles com ações de
empresas com valor de mercado de até R$ 1,5 bilhão. Isso por-
que esses fundos também atraem investidores que estão pen-
sando mais no longo prazo. E como eles reagiram à crise?
Num primeiro momento, foram mais defensivos do que um
fundo normal, exatamente por atraírem investidores meio
que cativos, com horizontes mais distantes.

Folha - Mas não dá para dizer que passaram ao largo da crise.
Pedro Bastos - Em momentos de crise, o gestor às vezes é
obrigado a começar a vender papéis. Quando se trata de
uma correção temporária de preços esses fundos são me-
nos afetados. Mas se a crise é mais duradoura, como a que
estamos vivendo agora, então, num segundo momento, es-
ses fundos também começam a sofrer. Ainda assim, têm
condições de se recuperar mais cedo.

Folha - Passada a turbulência, quais

seriam as perspectivas desses fundos,

na comparação com outros fundos de

ações?

Pedro Bastos - Esses fundos vão vol-
tar uma rentabilidade adicional,
maior do que a de um fundo normal
de renda variável, na medida em que
as pessoas começarem a perceber a
importância do impacto das mudan-
ças climáticas que estão acontecendo
no mundo. É só observar o que ocor-
re lá fora. Há uma série de empresas
de tecnologia e de energia alternati-
vas que estão tendo um retorno mui-
to acima do de outras empresas.

Folha - Várias empresas que têm polí-
ticas de sustentabilidade vão além do
exigido pela legislação. Isso significa
que a legislação deveria ser mais rigo-
rosa para generalizar essas políticas?

Pedro Bastos - Não necessariamen-
te. O importante é que o mercado re-
gule essa demanda, que as empresas
percebam que existe valor a ser criado
pela própria sustentabilidade de seu
negócio. As empresas brasileiras estão
muito avançadas em relação às da
China, Rússia e índia, por exemplo. E
as ações de empresas chinesas são
muito mais caras: a relação entre pre-
ço da ação e lucro por ação, que se cha-
ma de P/L, é de 40 vezes na China, en-
quanto a média no Brasil é de 12 ou 13
vezes. O que explica essa diferença é o
potencial de crescimento, que na
China é muito maior. Bem, é certo que
o crescimento do Brasil não é tão es-
petacular quanto o da China, mas é
muito mais sustentável, porque um dia
alguém vai pagar a conta do passivo
chinês que está sendo criado na forma
de desastre ambiental.



Folha - Qual o nível de transparência das empresas que di-
zem ter políticas ambientais corretas? Os relatórios des-
sas áreas, por exemplo, não precisam ser auditados.

Pedro Bastos - A confiança é algo inerente ao mercado fi-
nanceiro. Não adianta querer sobrecarregar o mercado com
exigências.

Folha - Mas uma auditoria não daria mais transparência?
Pedro Bastos - Não sei. Eu sou um libertário econômico.
Acho que quanto menos regulamentação melhor. A respos-
ta a essa pergunta está no perfil do fundo que o HSBC de-
verá lançar no segundo semestre, depois que os mercados
se acalmarem um pouco. Teremos um analista especiali-
zado em questões socioambientais que visitará as empre-
sas com freqüência. Vamos acompanhar o desenvolvimen-
to delas, ver se estão melhorando. Esse novo fundo não se-
rá composto simplesmente das empresas que fazem parte
do 1SE. O fundo será livre, poderá investir em ações de
qualquer empresa. Vamos acompanhar também empresas
que estão fazendo um trabalho para atingir esse patamar.
E um universo de 50,60 empresas.

Folha - O que esse fundo terá de diferente em relação aos
que já existem no mercado?

Pedro Bastos - Hoje há conselhos formados em cada um
desses fundos de investimento para avaliar relatórios apre-
sentados. Nós não vamos ter um conselho, vamos fazer um
trabalho de análise constante. Acho que seria inédito. O in-
tuito será alertar as empresas para aspectos que precisam
ser mudados. Feito o alerta, esperamos as mudanças, e se
elas não acontecerem nós vamos eventualmente desinves-
tir desses papéis.

Folha - Como distinguir uma empresa que está apenas sur-
fando na onda do ambientalmente correto daquela que
tem uma política consistente?

Pedro Bastos - As empresas comprometidas têm uma po-
lítica institucional que se sobrepõe aos negócios do dia a
dia e que é valorizada dentro do grupo. Essa política está
embutida em seu DNA. É isso o que temos que focar. E es-
sa avaliação é feita não só dentro da empresa, mas junto a
fornecedores e clientes, ONGs e órgãos reguladores.
Precisamos saber se o que uma empresa diz está realmen-
te sendo feito.

Folha - Num portfolio de renda variá-
vel, quanto um investidor deveria co-
locar em fundos sustentáveis?

Pedro Bastos - Não podemos perder
de vista que o que está impulsionan-
do o mercado acionário no Brasil é
o impacto da demanda da Ásia.
Então, ações de empresas fornece-
doras de commodities, como petró-
leo e minérios, têm que ter um peso
grande numa carteira de investimen-
tos. Mas eu arriscaria dizer que o in-
vestidor poderia ter um terço de
suas aplicações em renda variável
nos fundos sustentáveis.
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