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Em 29 de novembro de 2012,  a  BM&F Bovespa
anunciou a composição de sua oitava carteira do ISE,
o Índice de Sustentabilidade Empresarial criado em
dezembro de 2005.

A nova carteira vigorará de 7 de janeiro de 2013 a 3
de janeiro de 2014 com 51 ações de 37 companhias, as
quais representam 16 setores e somam R$ 1,07 trilhão
em valor de mercado. Isso corresponde a 44,81% do
total do valor das companhias com ações negociadas
na Bolsa.

Essas companhias reúnem características impres-
cindíveis para atender aos requisitos do ISE, como,
por exemplo: ter compromisso com o desenvolvimen-
to sustentável formalmente inserido em suas estraté-
gias; publicar esse compromisso na área de livre aces-
so dos seus websites e ter publicado Relatório de Sus-
tentabilidade no último ano.

Se isso parece pouco para quem duvida do quanto
a sustentabilidade contribui para elevar o valor de
empresas e suas respectivas ações no mercado, um
breve retrospecto pode ser útil.

Cenário de 2001
Em meados de 2001, o Unibanco (então um dos

cinco primeiros bancos do país) contratou um analis-
ta para estudo do comportamento social e ambiental
das companhias do mercado. A informação foi dada
em entrevista por um diretor do banco, ao referir-se a
consultas de investidores interessados em aplicações
socialmente responsáveis.

Na época, mal se falava em sustentabilidade, mas res-
ponsabilidade social e responsabilidade ambiental já an-
davam juntas. No entanto, o ceticismo de alguns "ex-
perts" financeiros indicava que o investidor brasileiro não
tinha cultura para analisar o valor dessas informações.

Por sinal, justiça seja feita, HSBC, Unibanco (hoje in-
corporado pelo Itaú) e ABN-Amro (depois incorporado
pelo Santander) foram dos primeiros a visualizar o po-
tencial da sustentabilidade no mercado financeiro.

Ainda em 2001, o mercado se referia aos fundos de
sustentabilidade como fundos éticos e a imprensa es-
pecializada em economia e finanças dedicava mais
espaço ao assunto, a despeito de os exemplos ainda
serem do exterior. Quadro publicado no jornal Valor
Econômico (4/4/2001), em matéria traduzida do Fi-
nancial Times, listava os fundos éticos por país na Eu-
ropa: Reino Unido (54), Suécia (42), Suíça (22), França
(14), Bélgica (14), Alemanha (11), Itália (5), Noruega
(2), Finlândia (1).

Alguns anos depois
Os fundos de sustentabilidade se diferenciam dos

demais por investir em ações de empresas engajadas
com a responsabilidade social, ambiental e a gover-
nança corporativa. Por isso mesmo, quando surgiram
nos EUA, nos anos 1980, passaram a ser identificados
pela sigla SRI (Socially Responsible Investments).

Quando um investidor procura uma instituição fi-
nanceira para investir em fundos de sustentabilidade
sabe que ações de empresas de tabaco, álcool, jogos
de azar e armamentos, mais as que compactuam com
o trabalho escravo ou qualquer forma de discrimina-
ção, ficam fora da lista. É uma questão de princípios e
de conscientização de valores impulsionando um no-
vo jeito de investir.

O advento do ISE pela Bolsa de Valores de São Pau-
lo, com metodologia a cargo do Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Escola de Administração de Em-
presas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, tem
o mérito de incentivar a adoção de boas práticas no
meio empresarial. Não se trata apenas de um referen-
cial para os investidores que acreditam e apostam na
força da sustentabilidade. É um modelo para as em-
presas que se espelham nas campeãs de admiração
quanto a solidez e imagem.

Assim, seguindo o caminho da evolução, no início
de 2007, o capital aplicado em fundos de sustentabili-
dade no Brasil era da ordem de R$ 500 milhões.

Em março de 2008, a Apimec (Associação dos Ana-
listas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais) estimava que os fundos de sustentabilidade
na Bovespa deveriam somar um montante de R$ 2 bi-
lhões até o final daquele ano.

O que nos reserva 2013? Vamos aguardar para ver
como a sustentabilidade irá revolucionar o mundo e,
inclusive, as previsões dos analistas financeiros.

**  HHoommeennaaggeemm  aa  EEnnggeell  PPaasscchhooaall  ((77//1111//11994455  aa  3311//33//22001100)),,  

jjoorrnnaalliissttaa  ee  eessccrriittoorr,,  ccrriiaaddoorr  ddeessttaa  ccoolluunnaa..

Aplicações 
sustentáveis

Responsabilidade

SOCIAL  E  ÉTICA
por Lucila Cano
lcano@terra.com.br

DA AGÊNCIA SEBRAE

A
Classificação Nacional
de Atividades Econômi-
cas (CNAE) apontou as
50 principais categorias

profissionais que interessam
aos Microempreendedores In-
dividuais (MEI), divididas nos
setores de comércio, serviços e
indústria. A pesquisa, baseada
em informações do banco de
dados da Estatística Simples
Nacional (SIMEI), do Ministé-
rio da Fazenda, tem como obje-
tivo identificar o crescimento
dessa categoria jurídica.

No Brasil, o setor de comér-
cio representa mais de 50% do
total de todas as formalizações.
Em Alagoas, por exemplo, o ce-
nário é semelhante. Do total de
35 mil pequenos negócios do
estado, aproximadamente 18
mil são voltados para ativida-
des comerciais. Entre as princi-
pais categorias do País estão o
varejista de artigos e vestuário,
lanchonetes, bares, minimerca-
dos e produtos de perfumaria.

O gerente de Atendimento
Individual do Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
em Alagoas (Sebrae-AL), Marcos
Alencar, diz que o estudo leva a
instituição a se reposicionar
quanto à aplicação de metodo-
logias e soluções, pois agora é
possível focar em ações específi-
cas. “No estado, o setor de co-
mércio é o que mais se destaca,
onde mais empresas se formali-
zam. Logo, teremos que produ-
zir um planejamento estratégico
para esse público, avalia”.

Levantamento do Plano Plu-
rianual, realizado em junho e
julho de 2012, apresentou o
perfil do MEI em Alagoas: mais
da metade é da cidade de Ma-
ceió, a maioria trabalha em es-
tabelecimento fixo, possui ape-
nas segundo grau completo,
com idade entre 30 e 39 anos e
é do sexo feminino.

De julho de 2009 a outubro
de 2012, 725 categorias profis-
sionais que desenvolvem ativi-
dades nos setores do comércio,
serviços e indústria optaram

pela legalização dos seus negó-
cios por meio do MEI. Essas for-
malizações são importantes,
porque promovem o desenvol-
vimento da atividade aplicada
pelo empresário, que antes tra-
balhava de maneira informal. 

Capital de giro

Formalizada há cinco anos, a
manicure Sandra Oliveira já
consegue viver do próprio negó-
cio, mas tem dificuldades para
dar o famoso passo à frente e ver
o empreendimento crescer. Co-
mo microempreendedora indi-
vidual, ela sofre com a falta de
capital de giro, necessário para
comprar produtos novos e in-
vestir no próprio negócio.

Para Sandra, a burocracia
bancária intimida a possibili-
dade de um empréstimo. "Não
foram poucas as vezes que
procurei o banco e eles disse-
ram que não havia preenchido
os requisitos necessários para
ser atendida”, lamenta.

Na maioria dos casos, os tra-
balhadores formais e informais
não conseguem o crédito por
falta de um encaminhamento
correto das exigências legais. Se-
gundo o superintendente regio-
nal da Caixa Econômica Federal,
Marcos Vinicius Nascimento,

estas exigências não são muitas.
Na verdade, são documentos
que muitas vezes dependem
apenas de uma formatação téc-
nica para assegurar a ajuda ban-
cária. Para facilitar a vida dos
microempreendedores, o Se-
brae-BA está intermediando
desde outubro essas ações.

Parceria com o Banco do Bra-
sil e com a Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) possibilitará que a
instituição auxilie os trabalha-
dores na formatação correta da
documentação. Como contra-
partida, os trabalhadores infor-
mais que procurarem os bancos
em busca de ajuda financeira
serão encaminhados ao Sebrae
e inseridos no Programa de Em-
preendedorismo Individual.

Para a coordenadora do Se-
brae-BA em Ilhéus, Claudiana
Figueiredo, era necessário uma
estrutura que facilitasse para
os profissionais este acesso.
“Existem demanda e recursos.
O que se precisa é criar um me-
canismo eficiente para que tra-
balhadores formais e informais
tenham acesso mais rápido a
estas ferramentas”, explica.

Estímulo

Os bancos parceiros garan-
tem que podem assegurar aos

Caminho mais fácil
para quem vai começar

GESTÃO

trabalhadores capital de giro
com juros abaixo dos praticados
no mercado. Além disso, ofere-
cem cheque especial e a auxi-
liam na adoção de máquinas de
cartão de crédito e débito nos
estabelecimentos. Dentro da
parceria, o primeiro grupo apre-
sentado aos representantes dos
bancos foi o do setor de beleza.

Apesar da ideia comum de
que poucos recursos são libe-
rados para trabalhadores for-
mais e informais, o superinten-
dente da Caixa Econômica fala
na existência de uma revolução
silenciosa na economia regio-
nal com o estímulo ao micro-
crédito. Nas 30 agências da Cai-
xa que atendem a 86 municí-
pios no sul da Bahia, já foram
liberados R$ 2,1 milhões em re-
cursos somente este ano. Além
disso, o índice de adimplência
é de 97%.  “A nossa proposta é
bem maior do que liberar re-
cursos. É a de potencializar o
pequeno negócio. Queremos
vê-lo crescer”, comemora.

Os recursos para os peque-
nos negócios são liberados de
acordo com as possibilidades
de cada trabalhador, mas cres-
cem à medida que ele vai qui-
tando o empréstimo tomado. A
proposta é permitir que os seto-
res criem um histórico bancário
que auxilie na liberação de valo-
res mais significativos. As con-
dições e os prazos de pagamen-
to são avaliados caso a caso.

Mais facilidades

Remodelado, o novo Portal
do Empreendedor, site onde
os microempreendedores
podem obter informações
detalhadas sobre os tipos de
empresas do Brasil, além de
orientações sobre abertura,
alteração, baixa e formaliza-
ção de empreendimentos, já
está no ar com uma novidade
importante para quem quer
montar um negócio. A aber-
tura de empresas poderá ser
feita agora on line e em tem-
po reduzido.

Os empreendedores de
Brasília e Taguatinga, no Dis-
trito Federal, que se enqua-
dram na denominação Ltda e
são de baixo risco – não ope-
ram com produtos químicos,
gás ou fogos de artifício, por
exemplo –, podem abrir a em-
presa em até 48 horas. Já exis-
tem projetos-piloto nesse
sentido em alguns estados
como Sergipe, Paraná e Mi-
nas Gerais. A ideia é que esse
sistema esteja implantado
em todo o país até 2014.

O anúncio das mudanças
foi feito na semana passada,
durante o 1º Simpósio Brasi-
leiro de Políticas Públicas para
Comércio e Serviços (Sim-
bracs), em Brasília.  Para o
presidente do Sebrae, Luiz
Barretto, as modificações no
portal vão permitir um avan-
ço na desburocratização e fa-
cilitar a vida dos empreende-
dores brasileiros. 

“Com essa iniciativa, va-
mos diminuir o tempo que os
empresários gastam com bu-
rocracia e vamos dar a eles
mais facilidade e tempo para
se preocuparem com o negó-
cio deles”, disse.

Além disso, desde o dia 30 de
novembro, os microempreen-
dedores individuais podem fa-
zer alterações cadastrais no re-
gistro de seus negócios no Por-
tal do Empreendedor.

A mudança no procedimen-
to representa uma simplifica-
ção nos procedimentos buro-
cráticos. Até agora, para mu-
dar o endereço registrado ou
dar baixa no Cadastro Nacio-
nal da Pessoa Jurídica (CNPJ),
os MEI deveriam levar os do-
cumentos à Junta Comercial.

RODRIGO DE OLIVEIRA/ASN

Barretto: a partir de agora, tempo gasto com burocracia é menor   

No novo Portal do Empreendedor é possível abrir empresas em até 48h. Além
disso, Sebrae fechou parceria com bancos para favorecer acesso ao crédito
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