


Sustentabilidade é importante. Não há
no mundo quem ouse dizer o contrário.
Mas qual o valor exato dela no universo
das finanças? É para responder a essa
pergunta que grandes investidores, ana-
listas e companhias correm em busca de
uma metodologia de cálculo eficiente
para o tema. À medida que os recursos
naturais se tornam mais escassos e au-
menta a exigência da sociedade sobre
o comportamento das empresas, esses
fatores ganham peso nas aplicações.
Descobrir o quanto eles influenciam o
retorno e o risco é fundamental na hora

de decidir sobre esses investimentos.
Uma das maiores iniciativas nesse sen-

tido começou em 2005 e deu origem a
uma cartilha chamada Princípios do In-
vestimento Responsável (PRI, em inglês),
elaborada pela Organização das Nações
Unidas (ONU). O documento foi criado
por 20 investidores institucionais de 12
países - entre os quais a Caixa dos Funcio-
nários do Banco do Brasil (Previ), única re

No Brasil, as 15 fundações que já aderi-
ram ao PRI - entre elas, além da Previ, Pe-
tros, Funcef, Centrus - têm um patrimônio
superior a US$ 100 bilhões. No mundo,
mais de 370 instituições seguem as reco-
mendações da cartilha, num volume ad-
ministrado de US$ 15 trilhões.

Fábio Moser, diretor de participações da
Previ, afirma que o PRI está trabalhando em
duas frentes: na ampliação dos signatários



são tão grandes lá fora quanto no Brasil.
Ele diz que o conselho do PRI está focado
nisso, embora ainda não seja possível falar
em prazos. "Há um grupo técnico dedica-
do só a essa questão."

Tamanho interesse está ligado à de-
manda crescente pelo tema na seara dos
investimentos. Em todo o mundo, mais
de um em cada nove dólares aplicados
por instituições está alocado em ativos
que são, de alguma forma, socialmente
responsáveis. De 2005 até o ano passado,
o volume total dessas aplicações evoluiu
18%, enquanto as demais subiram ape-

quase 9 bilhões de libras (RS 32 bilhões)
estavam em investimentos éticos, segun-
do o Ethical Investment Research Services
(Eiris). No Brasil, conforme a Associação
Nacional de Bancos de Investimento (An-
bid), os fundos de ações que seguem prin-
cípios de sustentabilidade ou governança
corporativa somam R$ 1,7 bilhão. A febre
já contagia também outros tipos de pro-
dutos financeiros, como fundos de renda
fixa. Certificados de Depósitos Bancários

dos dados financeiros das companhias.
Neste mês, a Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento do Merca-
do de Capitais (Apimec) lança o "Guia de
Introdução à Análise Fundamentalista
com Sustentabilidade". O assessor para
assuntos de sustentabilidade, Roberto
Sousa Gonzalez, comenta que o objetivo
é disseminar parâmetros para a avaliação
de fatores que vão desde a participação de
funcionários no valor da companhia até a
sua capacidade de gerar riqueza. "Quere-
mos ensinar os analistas a fazer as pergun-
tas certas para as empresas."

O guia traz um estudo de caso que
compara aspectos sustentáveis de duas
companhias e mostra o desempenho das



ações, para que os analistas possam to-
mar o exemplo como base. Os nomes das
empresas, porém, foram mantidos em si-
gilo, pois o assunto ainda gera polêmica.
Segundo Gonzalez, já são pelo menos 13
os analistas brasileiros que, a seu modo,
empregam critérios intangíveis no cálculo
do preço justo dos papéis em bolsa. A idéia
da associação, com o guia, é tentar unifor-
mizar as avaliações.

Gonzalez revela ainda que a entidade
pensa em estender o guia para a análise de
pesos específicos ligados à sustentabilida-
de, dependendo do setor. Em energia, por
exemplo, as questões ambientais pesam
mais para as geradoras do que para as dis-
tribuidoras. Assim como, para uma rede
de varejo, questões sociais podem influen-
ciar mais a sua receita, explica.

Discutir a fundo a questão, no entanto,
não é tarefa fácil. "A maioria das atitudes
de uma empresa pode ser péssima para a
sociedade, mas boa para elas", avalia Alex-
sandro Broedel Lopes, professor de conta-
bilidade da Faculdade de Economia e Ad-
ministração da Universidade de São Paulo
(FEA-USP). "Um monopólio ou um cartel,
por exemplo, é ruim para a economia, mas
ótimos para a lucratividade das empresas
e de seus acionistas."

Hoje, é possível encontrar de batons a
plataformas de petróleo que utilizam a
sustentabilidade como bandeira. "A pala-
vra é bonita, mas ninguém sabe ao certo
o que ela quer dizer", afirma Alexandre di
Miceli, coordenador executivo do Centro
de Estudos em Governança Corporativa
(CEG) da Fipecafi. "Reduzir riscos am-
bientais, por exemplo, não tem a ver com
a empresa ser 'boazinha', mas com uma
gestão eficaz." Para ele, na bolsa, o concei-
to só será revertido em dinheiro para as
empresas e seus acionistas se os gestores
encararem a sustentabilidade como pon-
to central do negócio, no sentido de busca
de prosperidade no longo prazo.

Em estudo finalizado no mês passado,
o professor de macroeconomia do Ibmec
São Paulo José Luiz Rossi Júnior verificou
que as 32 empresas brasileiras que fazem
parte do índice de Sustentabilidade Em-
presarial (ISE) têm valor de mercado até
19% acima das demais. O critério adotado
considera a relação entre o valor em bol-
sa de uma empresa e os seus ativos físicos

(por exemplo, estoques, imóveis, plantas
industriais e máquinas). Ou seja, mede
quanto o mercado atribui de valor aos ati-
vos intangíveis da empresa.

Isso significa que elas são negociadas
com um prêmio maior em relação ao seu
patrimônio, ante as que não fazem parte
do indicador. No entanto, Rossi Jr. destaca
que seu acompanhamento não aborda o
retorno dessas companhias. "Não quer
dizer que elas vão valorizar mais, mas ape-
nas que elas são negociadas com um valor
maior em relação aos seus ativos tangí-
veis." Esta percepção comprova que existe
uma demanda maior por papéis de em-

presas socialmente responsáveis, porque
valem mais, em média.

Retorno versus volatilidade - Diante
de um cenário de poucas métricas, é preci-
so que o investidor tenha claro em mente
o que busca ao selecionar empresas pelas
práticas de sustentabilidade. Os especialis-
tas alertam que, se o objetivo ê apenas ren-
tabilidade acima dos índices de referência
de mercado, provavelmente esse princípio
não seja o mais adequado. A grande van-
tagem, porém, ê que em geral esses papéis
são menos voláteis.

"A relação correta é a de perenidade, me-
nor risco e menor volatilidade", reforça



Marco Antônio Fujihara, gestor da Sustain
Capital e um dos precursores da inserção
desse debate no mundo financeiro no Bra-
sil. Ele defende a importância da clareza
para o investidor de que o foco em susten-
tabilidade não assegura retorno mais alto.

Os números comprovam as observações
de Fujihara. Desde que foi criado, o índice
de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da
BM&F Bovespa anda na cola do Ibovespa,
o mais tradicional, que concentra as em-
presas mais negociadas - sem dar bola a
outros fatores. Nos EUA, onde o prazo de
comparação ê maior, o índice de sustenta-
bilidade do Dow Jones também perde para
o tradicional desde 1993. Embora com de-
sempenho mais fraco, ambos os índices de
sustentabilidade têm oscilação menor do
que aqueles regulares, ou seja, eles variam
com intensidade menor.

No mês passado, dada a popularida-
de dos índices de sustentabilidade, o
mercado americano criou mais quatro
derivações do Dow Jones Suntainability
Index (DJSI), o mais antigo. Agora exis-
tem quatro novas seleções de ações, que
variam conforme o país de localização
das companhias. Atualmente, a família
de índices DJSI é usada por gestores que
administram mais de US$ 6 bilhões.

"Mas ainda não existe evidência empí-
rica nem a favor nem contra a aplicação
sustentável em comparação com uma
comum", pondera Pedro Vilani, gestor do
fundo Ethical, da ABN Amro Asset Mana-
gement. O produto foi o primeiro fundo
de ações com a bandeira a ser lançado no
Brasil e, desde a sua criação, em novembro

de 2001, até julho, rende 578%, acima da
variação de 490% do Ibovespa. No entanto,
como nos últimos anos houve aceleração
das ações ligadas a commodities - menos
presentes no fundo -, o Ethical perdeu ter-
reno para o Ibovespa. De 2007 para cá, o
fundo avançou 26,8%, enquanto o Iboves-
pa se valorizou 33,8%.

A busca por evidências e um histórico de
comparação impõe à sustentabilidade um
dilema semelhante à idéia de governança
corporativa, há cerca de dez anos. Apesar
da unanimidade em torno dos princípios,
não havia medidas para provar as vanta-
gens da adoção, até que a seletividade dos
investidores deixou claro o impacto disso
no custo de capital das empresas. No caso
da sustentabilidade, pelo fato de ter um
conceito mais abrangente, sua contabili-
zação é muito mais difícil.

Ernst ligteringen, diretor executivo do
Global Reporting Initiative (GRI), organis-
mo internacional criado para desenvolver
uma metodologia de balanços sociais e
relatórios de sustentabilidade, acredita
que grande parte do valor de mercado das

maiores empresas do mundo está baseada
nesses fatores alheios ao demonstrativo
contábil. O relatório social do GRI, afirma,
serve exatamente para dizer ao mercado
como a companhia afeta o mundo, como
ela é influenciada e como lida com isso.

"Não se vê tudo quando se olha só o de-
monstrativo financeiro de uma empresa",
diz Ligteringen. "Muito do que sempre
achamos ser grátis não é mais, como a água
e o ar usados na produção." Pelo modelo
do GRI, ou outros similares, as empresas
no mundo têm adotado com freqüência
cada vez maior o balanço social, no qual
apresentam fatores ocultos que julgam
importar a investidores e outras entidades
com as quais se relacionam.

"No fim das contas, tudo o que a empresa
faz pode criar ou destruir valor, mas mais
pesquisas têm de ser feitas para apontar
quanto é isso", comenta Ligteringen. "Por
enquanto, essa análise ainda é mais arte
do que ciência, para quem avalia a com-
panhia." Para ele, as empresas ainda preci-
sam oferecer mais parâmetros para que se
analisem os dados apresentados por elas.

Parâmetro, aliás, é a palavra-chave para
o tema. Fujihara acredita que a maioria
dos balanços sociais e ambientais hoje
oferecidos aos investidores tem pouca
utilidade. Não adianta a companhia dizer
quanto usa de água ou de papel em seu
processo produtivo, se o investidor não
souber quanto é o ideal nem quais os pla-
nos da companhia para aquele indicador.
Para o especialista, o desenvolvimento
das métricas pode vir dos próprios seto-
res da economia, como ocorreu com o



selo do Conselho de Manejo Florestal (Fo-
rest Stewardship Council - FSC), no ramo
de papel, celulose e madeira, que ratifica
uma série de princípios sustentáveis de
uma empresa do setor. Sem essa chance-
la, a companhia enfrenta muito mais di-
ficuldades comerciais - tanto na relação
com suas pares locais quanto em termos
de exportação. Ele acredita que nunca
haverá uma medida universal e, portanto,
cada segmento tem uma questão crucial
a ser resolvida.

Para Di Miceli, da Fipecafi, a demanda
dos consumidores por produtos verdes é
uma das fontes que podem trazer avan-
ço eficaz mais rapidamente, para deter-
minados setores. "Pesquisas apontam
que um terço das pessoas está disposto
a pagar mais por isso." A sociedade, por-
tanto, ajuda a mudar os conceitos e a
acelerar essa conversão de princípios em
critérios palpáveis.

Já Fujihara, da Sustain Capital, aposta
principalmente no papel do setor finan-
ceiro. Para o especialista, se os bancos
desenvolvessem produtos com critérios
objetivos de sustentabilidade, a redução
no custo de capital ficaria mais evidente.

Para as instituições financeiras, a lógica
da mitigação de riscos é mais eficiente
do que a do investidor comum. "Faz todo
sentido para os bancos", comenta o espe-
cialista. No Brasil, porém, ainda são tími-
dos até mesmo os seguros que protegem
contra a interrupção de atividades por
questões ambientais ou que dão inde-
nização em caso de multas por acidente
ambiental - segmento especialmente de-
senvolvido no exterior.

Nos EUA e na Europa, o próprio merca-
do financeiro já criou certos ativos para
balizar o custo de fatores sustentáveis. Lá,
é possível adquirir títulos em que se ganha

SUSTENTABILIDADE
PARA A ONU
É o modelo de desenvolvimento que atende
às necessidades das gerações atuais, sem
comprometer a possibilidade de satisfação
das necessidades das gerações futuras. Um
processo é sustentável quando se mantém
ao longo do tempo, com qualidade crescente
e autonomia de manutenção, e compreende
entidades que também visam a harmonia das
relações socioambientais

Fonte: Relatório Brundtland, na publicação "Our Common Future"

ou perde, se a temperatura superar deter-
minada marca, por exemplo. Esse pode ser
um bom meio de proteção para empresas
cuja receita varia conforme o clima, como
fabricantes de roupas. No começo do ano
passado, quando fez muito calor nos EUA
em pleno inverno e houve tempestades em
volumes nunca registrados na Inglaterra,
esses ativos foram muito procurados.

Outro agente que pode acelerar o pro-
cesso de monetarização da sustentabili-
dade é o governo, diz Fujihara. O princi-
pal fator a tornar questões ambientais em
dinheiro efetivo foi a adoção do Protoco-
lo de Kyoto por países, determinando que
as emissões de carbono das empresas têm
um preço - e que podem abalar o lucro.
Os créditos de carbono viraram títulos
com valor definido e, portanto, mensurá-
veis. Nesse sentido, se houver novas leis,
sairá na frente quem já se preocupa com
essas questões.

O estudo global "Mudanças climáticas:
seu negócio", elaborado pela KPMG este
ano, revelou que a principal preocupação
das empresas no âmbito da sustentabili-
dade é exatamente a questão regulatória.
Em segundo lugar aparecem os riscos



de natureza física causados por alterações
no clima, como falta de água e degradação
ambiental, que afligem metade das em-
presas pelo mundo.

A redução de riscos de passivos ambien-
tais é, até hoje, uma das poucas questões
aceitas pelo mercado. Porém, ela está no
campo das perdas evitadas, e não de ga-
nhos efetivamente auferidos, daí a resis-
tência ao uso apenas desse raciocínio na
argumentação para investimentos. Já para
os fornecedores de crédito, a lógica da
ponderação de riscos é crucial e, portanto,
poderia entrar na conta do juro a ser co-
brado pelo empréstimo.

No final das etapas, o investidor que pe-
sar as questões sustentáveis em sua cartei-
ra deve ter em mente que está incluindo
uma variável extra. Ela tende a reduzir o
risco da aplicação e pode até significar
uma rentabilidade diferenciada, mas essa
não é necessariamente a regra. Vale tam-
bém não perder de vista que o sonho de
um mundo mais verde ou com menor de-
sigualdade social pode ser considerado na
análise, mas não deve prevalecer sobre os
fundamentos clássicos. •

SER VERDE AINDA PODE CUSTAR CARO
O fundo BB Dl Referenciado Social 200 dedica metade de sua taxa de administração
à fundação ligada ao Banco do Brasil, para financiar programas sociais, como o
Fome Zero. No entanto, esse portfólio cobra uma taxa de administração de 4,5%
ao ano, o que faz com que a rentabilidade da carteira nos últimos 12 meses seja
de apenas 6,32%, até 22 de agosto. O ganho é um pouco acima da metade da
variação do CDI no período, de 11,18%. Quem ganha com isso? Se o cotista desse

fundo investir R$ 100 mil na carteira, dará R$ 2,25 mil por ano às entidades sociais
selecionadas pelo banco. Se investisse em outra aplicação com taxa de 0,5% ao ano,
teria um de lucro R$ 1,75 mil a mais e ainda poderia dedicar os mesmos R$ 2,25 mil
para ajudar o mundo como bem entendesse.
Outros bancos brasileiros também possuem produtos similares, mas esse modelo

tem sido cada vez mais raro mundo afora, porque se passou a entender que o custo
da sustentabilidade não, necessariamente, tem de sair de uma das partes envolvidas.
Conclui-se cada vez mais que é possível colaborar com o mundo com outros estímulos,

que não com o próprio bolso. Sônia Favaretto, superintendente de sustentabilidade do
Itaú, diz que o eficiente projeto sobre o tema tem de ser aquele em que todos ganhem.
"Não dá para ninguém pagar mais por isso." Os fundos Ecomudança, do Itaú, possuem
taxa de 2,7% ao ano e, desse percentual, 30% é destinado a ações ambientais.
A essa sustentabilidade pro forma, cunhou-se um termo chamado "green wash", que
significa literalmente "lavagem verde" ou, no princípio, uma jogada de marketing sem

conteúdo compatível. Sobre esta questão, Marco Antônio Fujihara, gestor da Sustain
Capital, alerta que a maioria dos produtos financeiros disponíveis hoje no país não é
eficaz na aplicação dos princípios de sustentabilidade.
A carteira administrada por Fujihara, que faz gestão de recursos do BNDES, desenvolveu
sua própria metodologia para a seleção dos investimentos. O fundo possui um
questionário próprio a ser preenchido pelas companhias. Além disso, após a avaliação

das respostas, representantes do portfólio fazem uma diligência na companhia
para a confirmação das informações relatadas formalmente pela empresa. Por fim,

também há uma matriz que combina diferentes métodos de seleção de investimentos
socioambientais já existentes, como o DJSI e o PRI. Na falta de uma métrica universal e
legítima, o melhor, portanto, seria combinar tudo o que há disponível.
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