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Grupos do índice de sustentabilidade da Bovespa têm valor de mercado 19% maior, diz estudo 
 
Empresas que incluem a sustentabilidade na estratégia do negócio possuem um valor de 
mercado até 19% superior em comparação com aquelas que não estão atentas à questão. A 
conclusão é de um estudo realizado pelo Ibmec-SP, que analisou as companhias listadas no 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa, carteira que reúne hoje 40 ações de 
32 empresas com o que o mercado chama de "boas práticas socioambientais e de 
governança".  
 
A pesquisa analisou 240 empresas não-financeiras listadas na Bovespa entre 2005 e 2007 e 
comparou, com base em cálculos financeiros, o desempenho das empresas listadas no ISE com 
o de outras empresas de capital aberto. 
 
Foram avaliados itens como tamanho das empresas, lucratividade, pagamento de dividendos 
aos acionistas e o chamado Quociente de Tobin, ou Q de Tobin variável resultante da divisão 
do valor de mercado de uma companhia pelo valor de seu patrimônio físico. Empresas com 
ativos intangíveis fortes, como reputação e marcas reconhecidas, tendem a ter o Q de Tobin 
superior a 1. 
 
Entre 2005 e 2007, o Q de Tobin das empresas listadas no ISE da Bovespa variou de 2,06 a 
2,29. No mesmo período, as empresas da Bovespa que não fazem parte do ISE tiveram uma 
variação do Q de Tobin de 1,66 a 1,88. "As empresas que estão no ISE apresentaram um valor 
de mercado até 19% superior ao das empresas que não fazem parte da carteira", diz o 
professor de macroeconomia do Ibmec-SP José Luiz Rossi Júnior, autor do estudo. 
 
A pesquisa aponta também que as empresas listadas no ISE usam de forma mais extensiva os 
derivativos uma indicação de políticas internas de gestão de riscos , têm menor alavancagem 
(endividamento), maior lucratividade e pagam mais dividendos.  
 
A lucratividade das companhias número obtido pela divisão da receita líquida das empresas 
pelo valor de mercado dos ativos variou de 0,16 a 0,14 entre 2005 e 2007 entre as integrantes 
do ISE. Permaneceu superior àquela verificada entre as empresas que não estão na carteira. 
Nessas, o resultado variou entre 0,076 e 0,073 no período.  
 
Rossi explica que a pesquisa não avaliou o retorno financeiro das ações, mas o quanto a 
empresa se valoriza por fazer parte de uma carteira de sustentabilidade. "No longo prazo, isso 
se refletirá no preço das ações dessas empresas", avalia. 
 
TENDÊNCIA 
 
A despeito da atual instabilidade das bolsas de valores, os fundos SRI (ou socialmente 
responsáveis), que privilegiam empresas com bom desempenho socioambiental, estão em 
expansão. Nos EUA, saltaram de US$ 639 bilhões em 2005 para US$ 2,3 trilhões em 2007. No 
Brasil, essa indústria é incipiente, mas já movimenta R$ 1,7 bilhão em ativos em 14 fundos. 
 
"A queda da Bolsa fez com que investidores migrassem para a renda fixa. Mas, no médio 
prazo, isso tende a ser recuperado", avalia Pedro Villani, gestor do Ethical, fundo SRI do Banco 
Real, que perdeu 15% do patrimônio desde o início do ano.  
 
Os fundos de private equity,que compram participações em empresas, também já começam a 
privilegiar negócios com esse perfil. O fundo Stratus, signatário dos Princípios de Investimento 
Responsável da ONU, deve anunciar nos próximos dias investimentos de R$ 80 milhões em 
duas empresas. "A escolha levou em conta critérios socioambientais e de governança", diz 
Álvaro Gonçalves, diretor do Stratus. 
 
OS INDICADORES DO ESTUDO 



 
Quociente de Tobin: variável resultante da divisão do valor de mercado de uma companhia 
pelo valor de seu patrimônio físico. Nas empresas com ativos intangíveis fortes, como marcas 
conhecidas, o Q de Tobin tende a ser maior que 1. Quanto mais alto a variável, maior o valor 
da empresa em relação ao custo de suas instalações 
 
Lucratividade: o índice é obtido com a divisão da receita líquida pelo valor de mercado dos 
ativos 
 
Alavancagem: obtido pela divisão da dívida total da empresa pelos seus ativos. Nas 
empresas do ISE, variou entre 0,56 e 0,31 entre 2005 e 2007. Fora do ISE, ficou entre 3,9 e 
0,8 no período 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 ago. 2008, Negócios, p.B21. 


