
c você quer investir em ações de em-
presas que seguem os conceitos de
sustentabilidade e boa governança'
corporativa, mas não sabe quais são

os principais papéis negociados no mercado,
dê uma olhada no índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa). O índice foi criado em dezem-
bro de 2005 para agrupar até 40 empresas que
respeitassem os conceitos de sustentabilida-
de. A princípio, o ISE não deixa nenhuma com-
panhia de fora, porém em alguns países esse
tipo de índice impede o acesso de determina-
dos setores como, por exemplo, armamentis-
tá, pornografia e fumo. No Brasil, o setor que
tem o maior peso na participação do ISE é o
bancário. Em número de empresas, a lideran-
ça fica com as companhias elétricas. A Petro-
bras, empresa de maior destaque do mercado
acionário nacional, também é participante do
índice, com maior peso individual.

Criar esse índice não foi uma tarefa nada fá-
cil. O primeiro passo ocorreu em 2003, quan-
do a bolsa foi procurada por agentes do merca-
do — entre eles representantes da Associação
Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid),
do banco ABNAmro Real e de várias fundações.

Eles queriam encontrar um jeito para medir as
empresas de acordo com a responsabilidade
social que elas tinham. De cara, nas primei
ras reuniões, concluiu-se que esse era um con-
ceito muito restrito e passou-se a falarem sus-
tentabilidade. "Depois de meses de discussão,™
reflexão e consultas públicas, decidimos não
excluir ninguém e montar um questionário
de seleção", diz Ricardo Pinto, diretor de ope-
rações da Bovespa. Por meio do questionário,
as empresas que apresentam problemas nos
quesitos de sustentabilidade perdem pontos
e podem ser impedidas de compor o ISE.

Quando a empresa responde ao questioná-
rio do ISE, que é aplicado e avaliado por pro-
fissionais da Fundação Getulio Vargas de São
Paulo, ela recebe de volta um relatório de de-
sempenho que mostra como está em cada que-
sito. "Assim, a empresa fica sabendo em que
ela está bem, o que precisa melhorar ou por
que foi desclassificada", diz Ricardo. Os crité-
rios de sustentabilidade não são simples, De
maneira mais ampla, diz Pedro Angeli Villa-
ni, gestor de fundos do ABN Amro Real, eles
consideram questões ambientais tanto in-
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ternas — cuidados no seu processo de produ-
ção, manejo e uso racional de matérias-pri-
mas — quanto externas.

Em bancos, que oferecem serviços e não
possuem processos industriais, um cuida-
do exigido é que a instituição não conceda
financiamento a empresas poluidoras ou
que exerçam atividades de agressão mais
grave ao meio ambiente. A sustentabili-
dade também recomenda que o relaciona-
mento com os funcionários seja pautado
pela ética trabalhista e que haja a conces-
são de benefícios e programas para a me-
lhora da qualidade de vida. Compreende
ainda que a companhia desenvolva ações
sociais junto ao público externo.

O desafio de criar um índice com essas ca-
racterísticas era bem grande, já que o tema
era novo e os profissionais da bolsa não ti-
nham experiência no assunto, A solução foi
convidar pessoas de outros setores para par-
ticipar da discussão. O ISE é o único índice
que possui um conselho deliberativo sem-
pre alerta para rediscutir, se necessário, a sua
conceituação e metodologia. Hoje, o índice
é uma referência para os fundos de susten-
tabilidade, que cada vez mais proliferam no
mercado financeiro, ganhando adeptos en-
tre os investidores em bolsa, diariamente. O
conselho deliberativo do ISE inclui, além de
entidades do mercado, membros do Minis-
tério do Meio Ambiente, do Instituto Ethos
de Empresas e Responsabilidade Social e da
Organização das Nações Unidas.

Os especialistas de mercado consideram o
ISE uma referência com o-risco bastante infe-
rior aos de outros índices, como os Setoriais.
Até porque o índice de sustentabilidade abar-
ca 13 setores diferentes da economia. "Por ser
empresas bem gerenciadas têm menos proba-
bilidade de apresentar problemas e surpresas
como multas por questões ambientais, fiscais
ou trabalhistas, que muitas vezes prejudicam
o desempenho", diz Ricardo, da Bovespa.

Para sua formação inicial, em 2005, foram
convidadas as 150 companhias abertas mais
líquidas listadas na Bovespa. Nem-todas aten-
deram à solicitação, algumas foram desclas-
sificadas e o índice começou com 28 compa-
nhias. Em 2006, o grupo pulou para 32 empre-
sas e no ano passado chegou a 34. Nos últimos
meses, algumas das empresas que estavam
no time da sustentabilidade saíram da Boves-
pá, como foi o caso da Acesita, e, no momen-
to, 31 empresas fazem parte do índice. Todas
as companhias que estão no ISE podem com|
por também qualquer outro índice da Boves-
pá e boa parte delas está no Ibovespa, o índi-
ce das ações mais negociadas da bolsa de valo-
res. Segundo a Bovespa, em 12 meses, até o dia
27 de maio, o ISE acumulava variação de 40,9%,
ante 37,5% do Ibovespa. Já no mês de maio, até
o fechamento do dia 27, o ISE apresentava ele-
vação de 7,6% e o íbovespa, de 4,6%. "No curto
prazo, um índice pode descolar do outro, mas,
no longo prazo, tendem a se aproximar", diz
Ricardo Pinto, da Bovespa.
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