
Em seus aposentos a menos de cinco quilô
metros do Vaticano, o irmão Louis DeTho-
masis observa atentamente um grupo se 
movimentar. Ele reconhece alguns de ime
diato. São pecadores. Dezenas deles. Um en
volveu-se em tráfico humano e trabalho in
fantil. Outro, mais à frente, em pornografia 
e aborto. Seu olhar treinado não deixa esca
par: aquele ali, à sua direita, gastou fortunas 
na produção de minas terrestres e, logo 
abaixo, um outro investiu na pesquisa de cé-
lulas-tronco. Nenhum deles é estranho ao 
teólogo e filósofo. Nem ao doutor em finan
ças DeThomasis. Sim, porque o religioso é 
também responsável por uma família de 
fundos de investimentos católicos e os anjos 
caídos representam nada mais que empre
sas que não passaram pelo rigoroso crivo da 
Christian Brothers Investment Services Glo
bal (CBIS Global), pois suas linhas de negó
cios são frontalmente opostas às práticas 
cristãs. A instituição faz parte de um seg
mento que vem conquistando muitos adep
tos: o dos investimentos baseados em fé, ou, 
como muitos preferem, moralmente res
ponsáveis (MRIs, na sigla em inglês). 

Pioneiro na criação de um dos primei
ros fundos católicos e socialmente respon
sáveis do mundo, DeThomasis, irmão da or
dem De La Salle, fundou a CBIS - que hoje 
administra US$ 4 bilhões em ativos em solo 

americano - há mais de 30 anos e, há qua
tro, decidiu trazer para a Europa o modelo 
bem-sucedido nos Estados Unidos, com o 
lançamento de quatro fundos locais. 

"Temos tido uma forte procura na Eu
ropa. Os investidores mostram um interes
se cada vez maior em nossos produtos. 
Está claro que a questão ética é mais e mais 
importante para as pessoas", avalia DeTho
masis, presidente da CBIS Global. "Muitas 
vezes, ser cristão e ser ético acabam sendo 
a mesma coisa", completa ele, que presidiu 
por 25 anos a St. Mary's University of Min
nesota e recebeu em 2000, das mãos do 
papa João Paulo I I , a rara medalha Pro Ec-
clesia et Pontifice, conhecida como a Cruz 
da Honra, por serviços à Igreja. 

Católicos, anglicanos, islâmicos -
não importa o credo. A criatividade dos 
gestores e a demanda dos investidores 
por aplicações mais éticas e cada vez 
mais em paz com suas crenças deram 
origem a uma família de fundos que só 
faz crescer na Europa e nos EUA. O es
cândalo de manipulação da taxa Libor 
por grandes bancos europeus e a exten
sa discussão sobre moral nos mercados 
globais atiçaram o interesse por esse 
tipo de produto, que vai um passo ou 
dois além dos já conhecidos investimen
tos socialmente responsáveis (ISR). 
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Em comum, os fundos de fé costumam 
ter a política de investir em boas pagadoras 
de dividendos e a participação ativa na ad
ministração das empresas. A seleção dos pa
péis combina a gestão profissional a um 
conselho religioso - cabe a este a palavra fi
nal, após as companhias passarem pela aná
lise financeira. Investir em paz com a cons
ciência significa, na maioria dos casos, 
abster-se de práticas de negócios que envol
vam bebidas, jogos, armamentos, porno
grafia, produção de métodos contraceptivos 
e até mesmo políticas de benefícios a parcei
ros que não sejam casados. 

No caso da CBIS, ficam de fora também 
empresas que invistam na pesquisa de cé-
lulas-tronco. E, a partir de 50 mil euros, os 
fiéis europeus têm à sua disposição quatro 
fundos que vão de títulos de curto prazo da 
dívida de governos da zona do euro a pa
péis de empresas da região, passando por 
ações globais. Os produtos, registrados na 
Irlanda - país com 3,86 milhões de católi
cos, segundo dados do último censo, de 
2011, o que representa 84% da população 
nasceram de uma forte demanda de um 
grupo especial de investidores italianos: as 
congregações religiosas. Desde então, os 
fundos estão abertos a qualquer tipo de 
aplicador, inclusive brasileiros. 

"Os fundos de fé são um microcosmo 
dentro do universo de investimentos so
cialmente responsáveis e há muitos pon
tos em comum", afirma David Kathman, 
analista sênior de fundos mútuos da con
sultoria Morningstar. 

A ideia pode parecer estranha, mas ali
nhar aplicações financeiras ao ethos religio
so não é novidade no primeiro mundo. Bas
ta olhar para índices como o londrino FTSE 
Catholic Values 400 ou para a família de ín
dices islâmicos do americano Dow Jones. 

Na Europa, a Stoxx, divisão da Deutsche 
Börse, pioneira na criação de diferentes 
benchmarks de mercado, lançou quatro ín
dices lastreados em fé. 0 primeiro foi o 
Stoxx Europe Christian Index, há dois anos, 
seguido pelo Stoxx Europe Islamic Index. 

Segundo o diretor-executivo da Stoxx, 
Konrad Sippel, há um grande número de 
fundos de pensão cristãos na região e falta
va um produto específico que pudesse ser 
usado como benchmark. O índice foi criado 
a "quatro mãos", com a ajuda da CBIS. 

No caso do índice islâmico, um con
selho supervisiona o processo de seleção 
de empresas e emite uma "fatwa" (sen
tença equivalente a um selo de aprova
ção). "Isso garante aos investidores que 
esse é um produto em que eles podem, 
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de fato, aplicar", explica Sippel. 
Para onde quer que se olhe, há novos 

modelos de aplicação criados para aten
der quem pensa em investir de acordo 
com sua consciência: bancos como HSBC, 
Lloyds e RBS já exploram o nicho. Até a gi
gante BlackRock, maior gestora de recur
sos do mundo, vende na Inglaterra o Cha-
rifaith, um fundo com aplicação mínima 
de 5 mil libras (cerca de US$ 8 mil) que ex
clui investimentos contrários à fé católica, 
ou seja, empresas envolvidas de alguma 
forma com cigarros, armamentos, contra
ceptivos, aborto ou pornografia. Também 
ficam de fora companhias que não cum
pram as regras da Organização Internacio
nal do Trabalho (OIT). 

Sob as regras do Islã 
A cosmopolita Londres das centenas de po
vos e credos avança como plataforma ideal 
para esse tipo de negócio. A sul-africana Oa
sis Crescent, uma das líderes globais no seg
mento de investimentos islâmicos, aportou 
em junho no bilionário bairro londrino de 
Knightsbridge. Com 2,4 bilhões de libras (ou 
US$ 3,8 bilhões) sob gestão e uma carteira 
de 120 mil clientes diretos e indiretos, ela é 
hoje vizinha da luxuosa loja de departamen
tos Harrods e também está no epicentro do 
fluxo constante de muçulmanos na região. 

Com cinco fundos na prateleira - que 
têm no portfólio desde imóveis (sem dívi
das, como reza a sharia, o código de leis mu
çulmano) a ações de empresas globais, pas
sando por títulos islâmicos, os chamados 
Sukuks, e investimento mínimo também de 
5 mil libras (US$ 8 mil) -, a gestora tem um 
enorme mercado potencial a explorar. 

Levantamento publicado no início de 
agosto pelo "think tank" religioso Pew Fo
rum, com base em dados coletados em 
2010, mostra que existem 2,8 milhões de 
muçulmanos no Reino Unido, ou seja, 4,6% 
da população. Na Europa, são 42,9 milhões, 
ou 5,8% do total. Embora o segmento de fi
nanças islâmicas tenha crescido, está ainda 
na primeira infância em termos de merca
do, pois os fundos disponíveis são peque
nos, não acompanhando a forte evolução 
global da população muçulmana, assim 
como o aumento na sua renda per capita. 

Um estudo da Ernst & Young mostra 
que a gestão de fundos islâmicos globais 
chegou a US$ 58 bilhões em ativos em 
2010, um avanço de 13% em relação a 
2008. Entretanto, os produtos não têm 
escala, pois apenas 30% têm mais de 
US$ 100 milhões em ativos sob gestão. O 
potencial deste mercado é gigantesco: se-

gundo a consultoria, os ativos totais dispo
níveis chegam a US$ 1 trilhão. 

Não à toa, empresas como a Scottish 
Widows Investment Partnership (Swip) pas
saram a oferecer produtos específicos para 
o público islâmico, a despeito da tradição 
cristã escocesa. A Swip, que pertence ao 
banco Lloyds e é uma das maiores e mais 
antigas administradoras de recursos da Eu
ropa, com 142 bilhões de libras (US$ 223 bi
lhões) em ativos, tem na prateleira o Islamic 
Global Equity Fund. Mais do que a crença, a 
clareza da tese de investimento e o desem
penho talvez possam explicar melhor o 
apelo do produto. "O diabo está nos deta
lhes dos fundos éticos e moralmente res
ponsáveis", diz o diretor de investimentos 
da Swip, Johnny Russell. "Nos fttndos islâ
micos, as exclusões são claras. Nada de ál
cool - portanto, não investimos em super
mercados. Nada de cigarro, nada de armas 
ou alimentos com carne de porco. Nem in
vestimento em companhias muito alavan
cadas ou com muitos recursos em caixa, o 
que garantiu bons resultados na crise." 

De acordo com Russell, os bons retor
nos têm atraído investidores em busca de 
diversificação. "Se você retira o 'islâmico' 
do nome, tem ainda assim um fundo exce
lente para qualquer investidor ético ou cris
tão, com consistente ganho de capital", 
afirma o gestor, que também tem na prate
leira um fundo cristão. 

Mas nem tudo é divino nesse universo. 
Os investidores perderam a fé, por exemplo, 
no fundo católico lançado peloJ.P. Morgan 
há cerca de um ano. O desinteresse pelo 
Global Catholic Ethical Balanced Fund le
vou a uma captação minguada: US$ 5,3 mi
lhões no fim de maio deste ano, segundo 
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dados da instituição, bem abaixo dos 
US$ 30 milhões delimitados no prospecto 
do fundo, que se abstinha de investimentos 
em países com pena de morte. 

Aposta secular 
Os investimentos baseados em fé datam do 
século XVIII, quando os ,Quakers, grupo 
com origem no protestantismo, proibiram a 
compra e a venda de escravos por seus inte
grantes. Kathman, da Morningstar, lembra 
que o mercado começou de fato no século 
XIX, quando ordens religiosas começaram a 
investir de acordo com suas crenças, num 
início que se mescla com o dos investimen
tos socialmente responsáveis - daí a tênue li
nha que separa os dois. Dois séculos mais 
tarde, esta fronteira voltou a ser tocada, e 
desta vez por uma freira da Congregação 
Notre Dame, em Paris. 

Responsável pela contabilidade da or
dem religiosa, a irmã Nicole Reille percebeu 
um problema: com menos jovens atenden
do ao chamado do Senhor e mais freiras 
próximas da aposentadoria, o dinheiro in
vestido em imóveis não seria suficiente para 
sustentá-las na velhice. Há quem diga que 
foi inspiração divina, mas certamente soou 
estranha e, no mínimo, ousada a sugestão 
de trocar parte dos investimentos em imó
veis por ações, especialmente na França so
cialista de François Mitterrand. 

Nascia assim, em 1983, a associação Ethi-
que Investissement, que, em parceria com a 
Meeschaert Asset Management - braço do 
Meeschaert Gestion Privée, maior institui
ção independente de private banking da 
França -, colocaria no mercado o primeiro 
fundo ético do país: o Nouvelle Stratègie 50. 

"O crescimento acelerado dos ativos 
sem um componente humano pode, com 
o tempo, transformar-se numa força des
trutiva para os indivíduos, grupos e famí
lias. Portanto, a missão do grupo Mees
chaert é colocar esses ativos para trabalhar 
para as pessoas", explica Guillaume Cha-
loin, gestor do fundo, que tem participa
ção ativa nas empresas em carteira. 

0 critério ético é definido pela associa
ção com base na doutrina católica e a gestão 
dos recursos fica a cargo da Meeschaert, 
que criou sozinha o MAM Actions Éthique. 
A exemplo de outros fundos religiosos, em
presas com negócios ligados a bebidas, ci
garros, pornografia, jogos e armamentos 
são barradas pelo primeiro filtro do Nouvel
le Stratègie 50. Mas o fundo considera tam
bém o envolvimento da companhia na co
munidade e no ambiente, suas práticas de 
governança e como lida com os direitos hu-

manos. Nos últimos três anos (encerrados 
em julho), o Nouvelle acumulou ganho de 
21,21% e o MAM rendeu 18,71%. 

Na Inglaterra, os investimentos social
mente responsáveis também começaram 
pelas mãos da Igreja - neste caso, anglicana. 
A Ecclesiastical, fundada em 1887 para segu
rar suas igrejas, tem hoje no cardápio fun
dos premiados, entre eles o Amity UK, um 
dos primeiros portfólios éticos do país. Nos 
últimos três anos (encerrados em julho), ele 
acumulou ganho de 46,8%. A estratégia? 
Evitar o investimento em álcool, tabaco, ar
mamentos, jogos e publicação de material 
violento ou explícito. 

Ao contrário dos demais produtos do 
mercado, que costumam ter apenas crité
rios de exclusão de empresas, ele também 
usa parâmetros que contam pontos. "Favo
recemos as companhias com boa governan
ça, boas práticas de direitos humanos e que 
estimulem a recuperação urbana", diz Ke
tan Patel, analista de investimento social
mente responsável da companhia. "Acredi
tamos que, se cumprem esses critérios, há 
um elo entre sustentabilidade a longo prazo 
e lucro a longo prazo." 

Embora tenha nascido em berço an
glicano, a Ecclesiastical não segue a Igre
ja em seus investimentos: apenas o im
pacto social e financeiro das empresas é 
levado em consideração, o que muitas 
vezes coincide com o que pregam essa e 
outras doutrinas. "Álcool, tabaco e armas 
são responsáveis por inúmeras mortes e 
o vício do jogo destrói famílias. A porno
grafia toca na questão dos direitos huma
nos", argumenta. "Se você olhar para a 
política da Igreja metodista ou da angli

cana, não é muito diferente do que a Ec
clesiastical oferece a seus clientes de va
rejo", explica Patel. 

Retornos nos céus 
Os europeus olham do outro lado do ocea
no em busca de inspiração para seus produ
tos. Nos EUA, os fundos de fé - em sua maio
ria, protestantes - têm o equivalente a 
US$ 31,4 bilhões em ativos, de acordo com 
dados da Morningstar, que acompanha mais 
de 80 deles. Na Inglaterra, não é possível fa
zer um levantamento preciso porque a em
presa monitora poucos fundos locais. 

Os Amana Funds, criados em 1984 e 
administrados segundo os princípios islâ
micos, são os gigantes neste segmento, 
com pouco mais que US$ 3,5 bilhões em 
ativos. Seu gestor, Nicholas Kaiser, um 
simpático senhor calvo de origem angli
cana, é uma espécie de ícone na indús
tria, graças a fundos com retornos consis
tentes e de fazer inveja no mais religioso 
dos administradores. 

0 Amana Growth Fund, por exemplo, 
com U$ 2,2 bilhões em ativos, rendeu em 
média 10,06% ao ano nos últimos dez anos 
até o dia 30 de junho, enquanto o S&P 500 
avançou 5,33% no mesmo intervalo. Quem 
aplicou US$ 10 mil no fundo em junho de 
2002 sacou pouco mais de US$ 26 mil uma 
década depois, se todos os dividendos e ga
nhos de capital foram reinvestidos no pro
duto. A mesma quantia, alocada no S&P 
500, teria rendido quase US$ 10 mil a me
nos: US$ 16,8 mil . 

A estratégia divina? Comprar ações de 
empresas de menor porte, com expectati
va de expansão em ritmo mais acelerado 
do que a economia. Para entrar na cartei
ra seleta do fundo, as companhias preci
sam ter um endividamento total menor 
que um terço da sua capitalização de mer
cado. Além disso, como as leis islâmicas 
proíbem juros (riba), o fundo abstém-se 
da aplicação em ações de bancos, bem 
como títulos e debêntures. 

Igualmente divinos, embora para um 
público distinto, são os Ave Maria Funds, 
maior família de fundos católicos dos Esta
dos Unidos e que tem como um carro-chefe 
o Ave Maria Catholic Values Fund, lançado 
em 2001. A ideia de criar o produto partiu 
de Tom Monaghan, fundador da rede 
Domino's Pizza. Numa conversa com o ami
go George Schwartz, da Schwartz Invest
ment Counsel - que hoje é gestor do fundo 
-, ele comentou que gostaria muito de po
der investir de acordo com sua fé católica. 

Com patrimônio líquido de US$ 188 mi-
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lhões, o fundo pró-vida e pró-família faz pri
meiro uma seleção financeira dos papéis, 
partindo então para dois critérios de exclu
são: empresas envolvidas de alguma forma 
na prática de aborto e as consideradas con
trárias à vida familiar e ao sacramento do 
casamento, como as que distribuem mate
rial pornográfico ou as que oferecem bene
fícios a casais que apenas morem juntos -
entre eles, gays. O fundo, entretanto, não se 
opõe a investir em empresas dos setores de 
bebidas, tabaco ou apostas. 

A estratégia, embora seja considerada 
polêmica por muitos, rendeu frutos a lon
go prazo: desde a sua criação, o fundo teve 
valorização média de 6,15% ao ano, bem 
acima dos 2,74% do índice S&P 500 no mes
mo período até o dia 31 de julho. Nos últi
mos dez anos, o Catholic Values avançou, 
em média, 7,29% ao ano, enquanto o S&P 
500 subiu 6,34%. Outra prata da casa é o 
Ave Maria Rising Dividend, com US$ 279 
milhões em ativos. Desde seu lançamento, 
em maio de 2005, o fundo - que, como o 
nome entrega, investe em boas pagadoras 
de dividendos que sigam os preceitos cató
licos - rendeu, em média, 6,57% ao ano, 
ante 4,55% do S&P 500. Em 2012, entretan
to, o índice sai na frente, com ganhos de 
11,01% ante 6,27% do produto. 

Mais conservadores ainda são os fun
dos da Timothy Plan, que excluem empre
sas que invistam na "degradação da socie
dade", como canais de TV a cabo, e que 
promovam casais que vivam fora do casa
mento. Famosa por sua política de tole
rância zero, criou o Hall of Shame, com 
uma lista das companhias que não passa
ram na sua fina peneira moral e ética - atu
almente, mais de 1.200, entre elas AT&T, 
Sony, GE e Time Warner - e estimula seus 
cotistas a denunciar quem saia da linha e 
infrinja os bons valores cristãos. Quem 
ajoelhou e rezou de acordo com o credo 
do Timothy Plan viu a aplicação valorizar-
se, em média, quase 8% ao ano nos últi
mos dez anos encerrados em junho, se
gundo dados da Morningstar. 

A sólida performance de vários fundos 
de fé parece sepultar a antiga teoria de que o 
investidor precisa abrir mão de rentabilidade 
para aplicar seus recursos de maneira ética. 

"Ser social ou moralmente responsável 
não fere ou ajuda particularmente o desem
penho de um fundo. Veja, por exemplo, os 
Amana Funds, que têm tido performance 
consistente há anos. Há investidores que 
não ligam para os critérios de exclusão reli
giosa. 0 que eles querem é resultado e boa 
gestão", acredita Kathman, da Morningstar. 

Não tão católicos 
Se desempenho é o nome do jogo e comu
nhão entre fé e aplicação financeira não 
está entre as virtudes do investidor, uma 
alternativa é o Vice Fund, o fundo do ví
cio. Lançado há dez anos e visto pelos reli
giosos como o Mefistófoles da indústria, 
ele encontra lucro justamente onde ou
tros veem mal e pecado: nos setores de 
defesa, álcool, jogos e cigarros. Amoral? 
Antiético? Não para Gerry Sullivan, gestor 
do fundo aberto a americanos, ingleses e 
até brasileiros. 

"O que é ser ético? Olhe para as socie
dades 'éticas' e socialistas da Europa. Es
tão falidas, não crescem, mas aposto que 
se sentem bem sobre si mesmas. Aplica
ções 'éticas' são ingênuas. Investimentos 
têm que ser feitos com base em retorno, 
ponto final", diz ele, categórico. 

Pode até surpreender, mas o fundo 
pecador tem também suas restrições: 
nada de pornografia. "Tabaco, álcool, jo
gos e defesa eram claramente setores so
cialmente irresponsáveis. O único peca
do de fora seria o investimento em 
diversão para adultos, mas não há em
presas suficientes no mercado e qualquer 
inclusão atrairia mais atenção negativa 
do que o retorno que o investimento po
deria gerar. Muitos investidores que gos
tam de tabaco, jogos e álcool sentem-se 
ofendidos pela indústria pornográfica", 
explica Sullivan. 

O fundo, de gênese polêmica, certa
mente não é para todos. Patel, da Eccle-
siastical, aponta a forte concentração em 
alguns setores, o que já tornaria o inves
timento bastante arriscado pela falta de 
diversificação. 

Mas, a julgar pelo resultado do Vice 
Fund, que tem US$ 98 milhões em ativos, 
seria hora de falar em conversão dos in
vestidores? Nos últimos três anos o fundo 
rendeu, em média, 17,14% ao ano e, em 
2012, os ganhos já são superiores a 10% até 
o fim de junho. 

Segundo Kathman, da Morningstar, 
bebidas, cigarros e jogos tiveram um de
sempenho sólido na última década e os 
setores costumam ter demanda constan
te, à prova de recessões. Fato é que, com 
resultados consistentes e tantas opções no 
mercado, talvez o investidor internacional 
possa tirar uma lição ou duas do sincretis
mo religioso brasileiro, montando, quem 
sabe, uma carteira de aplicações no limite 
entre o divino e o profano, de forma a ob
ter o melhor retorno possível. Com ou 
sem as bênçãos dos céus. 
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Text Box
Fonte: Valorinveste, São Paulo, ano 10, n. 65, p. 70-75, set. 2012. 




