


A regra vale tanto para os in-
vestidores individuais como para
os institucionais, ainda que as mo-
tivações sejam distintas. "Para os
primeiros, a principal motivação é
mais o valor da empresa, do que sua
rentabilidade", diz Osvaldo Soares,
diretor da Associação dos Analis-
tas e Profissionais de Investimento
do Mercado de Capitais (Apimec).
"Eles já entendem o que é economia
sustentável e acreditam que esse con-
ceito tem de valer, na prática."

A sustentabilidade também é um
critério cada vez mais ponderado pe-
los investidores institucionais como
os fundos de pensão, tanto estatais
como privados. "Eles têm considera-

do que, a médio e longo prazos, as prá-
ticas sustentáveis reduzem ou evitam
riscos operacionais que, no futuro,
poderiam trazer prejuízo ao investi-
dor", diz Geraldo Soares, presidente-
executivo do Instituto Brasileiro de
Relações com Investidores (Ibri).

No caso dos investidores priva-
dos, a principal motivação é o valor
que o compromisso com a sustenta-
bilidade traz para a empresa. Já para
os fundos, a minimização de riscos
tem peso maior. "Nos dois casos, es-
se é um critério que, cada vez mais,
orienta investimentos", sublinha.

Os investimentos socialmente
responsáveis (SRI, da sigla em in-
glês) ganharam força nos anos 90

Empresas são cobradas em
assembleias de acionistas

e estão em evolução, diz o diretor
da Apimec. Nos Estados Unidos,
eles cresceram mais de 320% entre
1995 e 2007. No ano passado, dos
US$ 25,1 trilhões aplicados em fun-
dos de investimento, 10,76% dirigi-
ram-se aos fundos SRI, de acordo
com o relatório Report on Socially
Responsable Investment Trends in
The United States, de 2007.

Nos Estados Unidos, os primei-
ros fundos de investimento com
foco em sustentabilidade surgiram
ainda nos anos 80. No Brasil, sete
fundos de ações já estão em ope-
ração, totalizando um patrimônio
líquido de R$ 1,3 bilhão. "Há de-
manda crescente pelo compromisso
das empresas. Muitas são cobradas
pelos acionistas em assembléia e
levadas a assumir uma postura res-
ponsável", diz Soares.

Critérios
Há, até mesmo, listagens es-

peciais das bolsas para identificar
as empresas sustentáveis. O Dow
Jones Sustainability Index (DJSI),
lançado em 1999, reúne 318 em-
presas de 24 países, consideradas
sustentáveis segundo critérios fi-
nanceiros, sociais e ambientais. Seis
empresas brasileiras integram esse
seleto grupo: Aracruz, Bradesco,
Itaú, Itausa, Petrobras e Usiminas.
"O critério de avaliação do DJSI
é 30% resultado financeiro, 30%
compromisso ambiental e 40%, os
aspectos sociais", afirma Soares, que
também é superintendente da área
de Relações com Investidores (RI)
do Banco Itaú — que integra o DJSI
há oito anos consecutivos. "Apenas
27 bancos em todo o mundo inte-
gram esse índice. Trata-se de um
selo de qualidade que garante repu-



tação às empresas, lhes confere uma
boa imagem e abre mercado para
atrair novos investidores", acredita.

Grupo seleto
A lista de empresas integrantes

do DJSI é atualizada anualmente.
Se durante um ano a empresa não

A Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) já tem seu índice de Sus-
tentabilidade Empresarial (ISE) há
quatro anos. O ISE é formado por
empresas que se destacam por seu
desempenho econômico, social e
ambiental — com base no conceito
do triplo bottom Une, desenvolvido

fizer nada para melhorar ainda mais
o seu compromisso com a Sustenta-
bilidade, corre o risco de ficar fora
no ano seguinte. Entre as compa-
nhias abertas brasileiras, apenas
Itaú e Cemig participam do índice
por oito anos consecutivos.

pela consultoria inglesa SustainA-
bility, por seu compromisso com a
governança corporativa e pela na-
tureza do produto. O ISE utiliza
metodologia criada pelo Centro de
Estudos da Sustentabilidade da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGVCes) e

também é revisado todos os anos.
Atualmente, integram o índice 32
empresas, de 13 setores, com valor
de mercado R$ 927 bilhões, que re-
presentam 39,6% da capitalização
da Bovespa.

Demandas
Da mesma forma que o DJSI, o

ISE é um selo de qualidade, já que
identifica empresas reconhecidas
pelo mercado como sustentáveis no
longo prazo, socialmente responsá-
veis e preocupadas com o impacto
social de suas atividades.

Na avaliação do presidente-exe-
cutivo do Ibri, o critério da Susten-
tabilidade na avaliação de empresas
"vai crescer mais ainda". Os rela-
tórios de Sustentabilidade das em-
presas, que até a década de 1990
eram lidos apenas pelos acionistas,
estão ganhando popularidade. "Ho-
je, temos novos públicos como, por
exemplo, as Organizações Não-Go-
vernamentais. E esse público tem
demandas", diz o superintendente
de RI do Itaú, banco que utiliza o
modelo proposto pelo Global Re-
porting Initiative (GRI).

O Itaú mantém no site os rela-
tórios publicados desde 1996, com
informações sobre demonstrações
contábeis, balanços sociais e rela-
tório de Sustentabilidade. Os rela-
tórios estão em PDF mas também
numa versão on-line, que permite
que sejam consultados mais livre-
mente, como se fosse um site dentro
de um site.

Além do relatório completo, o
banco mantém uma versão sintéti-
ca, a mesma que Soares apresenta
em reuniões públicas. "Quem pre-
ferir o relatório completo solicita e
enviamos pelos Correios."
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