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Por que investimentos
s u ste n t á ve i s?

O
total de
i nv e s t i m e n t o s
engajados em
sustentabilidade e
práticas de gestão

responsáveis tem crescido
mundialmente nos últimos
anos. Nos Estados Unidos,
totalizavam ao fim de 2012
quase US$ 4 trilhões,
correspondentes a 11% dos
ativos geridos nesse país,
conforme levantamento
da “Thomson Reuters”.
Entre os anos de 1995 e 2012,
conforme essa mesma fonte,
o crescimento de recursos
nessas estratégias superou
em 110% o crescimento das
demais modalidades de
investimentos, mostrando
uma clara tendência de
incorporação dessa temática.

Na Europa, um dos mercados
em que o debate está mais
consolidado, esses
investimentos somavam
€ 6,8 trilhões em dezembro
de 2011, ou cerca de 50% dos
recursos geridos na região,
segundo a Efama (European
Fund and Asset Management
Association). Os números
chamam a atenção e levantam
a questão do que poderia estar
motivando essa procura.

Os defensores das práticas
sustentáveis, no geral,
argumentam que as empresas
com essa preocupação tendem a
apresentar, no longo prazo,
retornos financeiros superiores
às demais, com o bônus de um
impacto social e/ou ambiental.
Esse argumento apoia-se em
estudos como o “Pe r f o r m a n c e
Characteristics of Social na
Tradicional Investments”, de
Graves e Waddock, de 2000, e em
resultados como os publicados
por Barber, em 2006, sobre o
ativismo do fundo de pensão do
Estado da Califórnia — CalPERS.
O tema ainda é novo no Brasil e
no mundo e, por esse motivo, não
em todos os mercados se observa
um retorno superior, que seria
um motivador para mais
empresas incorporarem essas
práticas. Cabe salientar que
alguns estudos, como os de
Brammer et al, “Corporate
Social Performance and Stock
Return: UK Evidence from
Disaggreting Measures”, de 2006,
contribuem para alimentar as
dúvidas sobre o tema, à medida
que não encontraram evidências
da contribuição das práticas
sustentáveis na geração de
retorno. De toda forma, os
dados e estudos já publicados

tampouco revelam que o retorno
das companhias engajadas com
o tema seja significativamente
inferior. Essa informação, por si
só, é bastante relevante, já que
muitas empresas mencionavam
preocupações com um possível
impacto nos custos mediante
a adoção dessas práticas.

Outras vertentes, além do
resultado financeiro, também
motivariam a implementação
de políticas voltadas à
sustentabilidade. A eventual
escassez de recursos naturais,
por exemplo, não apenas
imporia um aumento de custos
de produção, com impacto
sobre o lucro das empresas,
como poderia colocar em
xeque a sustentabilidade
de determinados modelos
produtivos. A pressão de órgãos
reguladores, consumidores
e/ou fornecedores com relação
aos impactos ambientais é
outra questão que poderia ser
somada à lista. Recentemente,
os pesquisadores Arthur,
Balagopal, Haanes e Kong,
no estudo The “embracers”
seize advantage, de 2011,
apresentaram evidências
de outros impactos. Entre
eles, estariam o maior
engajamento dos funcionários
à companhia e ambientes
mais favoráveis à inovação
nas empresas com maior
foco na sustentabilidade. Esses
fatores indicariam melhores
resultados financeiros
futuros dessas companhias.

A despeito desse debate,
observamos no Brasil que
o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE), que seleciona
empresas comprometidas
com práticas socialmente
responsáveis, vem mostrando
resultados diferenciados em
relação aos principais índices
amplos nos últimos anos.
Entre janeiro de 2007 e julho
de 2013, esse índice gerou um
retorno anualizado de 8,2%,
ante 2,4% do Ibovespa e 5,8%
do IBrX-100. E com risco,
medido pela volatilidade,
mais baixo. Apesar disso, a
incorporação dos fatores ligados
à sustentabilidade na gestão de
recursos não é uma prática
amplamente disseminada aqui.
À medida que os investidores
ponderarem as importantes
questões brevemente destacadas
e os resultados de longo prazo
das empresas engajadas na
sustentabilidade, veremos o
volume de recursos atrelados
a essa estratégia aumentar.

Tatiana Grecco é superintendente de
fundos indexados da Itaú Asset
Management e planejadora financeira
com a certificação Certified Financial
Planner - CFP
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Vale, BRF e empresas do setor
financeiro lideram recomendações
Luciana Seabra e Beatriz Cutait
São Paulo

Depois de subir 10,5% na bolsa
em agosto, os papéis da minera-
dora Va l e se tornaram os preferi-
dos das corretoras em setembro.
As ações preferenciais classe A
(PNA, sem direito a voto) passa-
ram de três indicações para a
Carteira Va l o r do mês passado a
cinco agora. A favor da empresa
pesou um misto de dólar mais
forte e maior otimismo com a
economia internacional.

Uma expectativa de demanda
fraca pelo minério no primeiro
semestre deu lugar a perspecti-
vas mais otimistas recentemente,
diz Felipe Ruppenthal, analista
da corretora Geração Futuro.
“Acreditamos em uma recupera-
ção nos estoques de minério de
ferro na China nos próximos me-
ses”, diz. Para ele, o preço da com-
modity continua em patamares
elevados e sem previsão de osci-
lações bruscas até o fim do ano.

A alta do dólar ante a moeda
brasileira, de 4,5% em agosto e
acima de 16% no acumulado do
ano, também beneficia as recei-
tas da Vale. “É difícil ver uma dis-
parada do dólar como no mês
passado, mas esses patamares já
ajudam bastante a companhia”,
afirma Ruppenthal. Ainda que
as ações PNA percam 21,8% em
2013 até agosto, a empresa tem
se repetido mês a mês na cartei-

GESTÃO DE RECURSOS

Victoire faz
parceria para
abrir gestora
na Ásia
Especialistas veem oportunidades em small
e mid caps, principalmente na China e na
Índia. Por Luciana Seabra, de São Paulo

Enquanto o mundo mira a re-
cuperação nos mercados de-
senvolvidos, especialmente nos
Estados Unidos, a Victoire Bra-
sil Investimentos vai cavar
oportunidades no mercado
asiático. A gestora brasileira fir-
mou uma parceria com o espe-
cialista em mercados emergen-
tes Aquico Wen para abrir uma
butique de investimentos em
Hong Kong. A expectativa é que
ela esteja totalmente estabele-
cida em janeiro de 2014.

Wen deixou o escritório lon-
drino da Esemplia Emerging
Markets, empresa afiliada da
Legg Mason fundada e comanda-
da por ele, e se muda em outubro
para Hong Kong. Ele e outros três
sócios asiáticos terão 50% da no-
va empresa, chamada Victoire
Asia Investments. A gestora bra-
sileira será dona dos outros 50%.

O primeiro fundo deverá ser
lançado já em outubro sob a es-
trutura da gestora brasileira,
enquanto a butique asiática
passa pela aprovação dos ór-
gãos locais. Como vai investir
100% do patrimônio no exte-
rior, essa será uma carteira des-
tinada apenas a investidores su-
perqualificados, com aplicação
mínima de R$ 1 milhão. A sele-
ção de ativos desde já será feita
por Wen, sendo que nesse pri-
meiro momento as operações
devem ser fechadas do Brasil.

Estar na contramão dos mer-
cados não é um problema, diz
Wen, quando o foco não é um
ou dois anos, mas décadas. “Esse
sentimento que prevalece con-
tra mercados emergentes na mi-

ra, ausente neste ano apenas
dentre as indicações de julho.

Com quatro recomendações, a
BRF detém o segundo lugar den-
tre as preferências de setembro.
Mesmo com valorização de 33%
neste ano, analistas ainda enxer-
gam potencial de ganho com os
papéis. A Bradesco Corretora
gosta da BRF em função do poder
da empresa de estabelecer pre-
ços, suportado pela elevada par-
ticipação de mercado e eficiente
rede de distribuição, formando
uma forte barreira para a entra-
da de novos concorrentes.

Os principais gatilhos para as
ações da empresa, na visão da ca-
sa, compreendem o plano de re-
estruturação, resultados trimes-
trais crescentes e menor custo de
insumos no segundo semestre.

Mas em termos setoriais, o
maior peso no portfólio ainda é do
segmento financeiro, com três in-
dicações para setembro — BB Se-
guridade, Itaú Unibanco e C e t i p.
Deixou o grupo, em relação a agos-
to, apenas BM&FBovespa.

Estreante na bolsa em abril, a
BB Seguridade figura entre as
principais indicações das corre-
toras pelo terceiro mês consecu-
tivo. O crescimento do ramo de
seguros e a capacidade de distri-
buição do Banco do Brasil apon -
tam um bom cenário para as
ações da companhia, segundo
Ruppenthal, da Geração Futuro.
“A rentabilidade é bem superior

à de outras empresas de seguros
que estão na bolsa”, afirma.

Para o analista, duas questões
devem balizar a seleção de em-
presas para o portfólio de se-
tembro: os impactos da alta do
dólar sobre as companhias e
seus indicadores financeiros.
Essas devem ser as armas, consi-
dera, para lidar com um merca-
do acionário ainda volátil.

Já recomendada em agosto,
quando subiu 1,7%, a ação da Ce-
tip recebeu novamente duas in-
dicações para este mês. Na visão
da Bradesco Corretora, a empre-
sa deve continuar em boa fase de
resultados, com lucros crescen-
tes nos próximos trimestres e
anos. Mas se de um lado a com-
panhia mostra potencial para
lançar produtos, por outro corre
riscos ligados ao ambiente com-
petitivo e a um eventual quadro
de desaceleração das operações
de financiamento, diz a casa.

Figurinha já carimbada na
Carteira Va l o r deste ano, os pa-
péis do Itaú Unibanco foram
mais uma vez recomendados no
mês, mesmo com o desempenho
pífio (0,54%) de agosto. Roberto
Indech, responsável pela área de
estratégia da Octo Investimen-
tos, chama atenção para a rele-
vância do setor financeiro em
termos de rentabilidade e consi-
dera o potencial de recuperação
do segmento e a boa gestão do
Itaú Unibanco especificamente.

nha visão é cíclico, não perma-
n e n t e”, afirma. Para ele, o com-
portamento baixista com rela-
ção aos emergentes já está nos
preços. O mercado tende a focar,
considera, no fato de emergen-
tes asiáticos desacelerarem en-
quanto Estados Unidos acele-
ram. Ele ressalva que o cresci-
mento dos primeiros, ainda as-
sim, é bem superior ao dos últi-
mos. “Que região não sonharia
com taxas de crescimento sus-
tentáveis de 5% ou 6%?”, questio-
na. “É isso que a região asiática
o f e r e c e”, completa Wen.

A ideia é seguir, para os países
asiáticos, uma estratégia funda-
mentalista muito similar à apli-
cada no Brasil, que atribui forte
peso à governança das compa-
nhias. A equipe com sede em
Hong Kong vai formar uma car-
teira com ações de baixa e média
capitalização de 15 a 20 empre-
sas de países emergentes da Ásia.
O mandato é amplo, mas a ideia é
focar nos países com oportuni-
dade de maior crescimento. Fa-
zem parte desse grupo hoje,
exemplifica Wen, China, Índia,
Tailândia, Indonésia e Filipinas.

Em termos de setores, o foco é
o crescimento das economias do-
mésticas, por meio do investi-
mento em empresas de consumo
e serviços por exemplo. “Acredi -
tamos que no médio e no longo
prazo elas vão se beneficiar da
mudança estrutural pela qual a
região está passando e ainda vai
experimentar ”, diz Wen. No caso
da China, por exemplo, a ideia é
ganhar com a iniciativa do go-
verno de mudar a composição do

De acordo com a Ativa Corre-
tora, as ações do banco, que se
destaca do ponto de vista de efi-
ciência operacional em relação
aos seus pares, ainda estão sen-
do negociadas a múltiplos abai-
xo de seu nível histórico.

Também na cena doméstica,
no segmento de consumo, a Hy -
permarcas teve a recomendação
reforçada para este mês. A Octo
Investimentos tem se mantido
confiante na companhia, ainda
de olho na reestruturação na
área de farma; numa integração
entre as áreas de vendas de con-
sumo e farma para aumentar
seu poder de barganha; na redu-
ção do número de plantas in-
dustriais em busca de ganhos de
escala; e também no aumento
da penetração de genéricos.

Por fim, o entusiasmo com a
Kroton, uma das novas integran-
tes do Ibovespa, parece não ter
fim, mesmo com a valorização de
nada menos que 40,7% das ações
no acumulado deste ano. A com-
panhia educacional tem se apro-
veitado bem dos incentivos do
Fies, programa de financiamento
estudantil do governo, na opi-
nião de Ruppenthal, analista da
Geração Futuro. A expectativa da
corretora é que a empresa conti-
nue a entregar crescimento de
dois dígitos, como nos últimos
resultados reportados, impulsio-
nado pelas sinergias da fusão
com a Anhanguera.

RA DA R

Real fraco faz BofA elevar
projeções para siderúrgicas

crescimento do país em favor do
consumo, em detrimento de seg-
mentos como de investimentos e
exportação. Setores mais regula-
dos pelo governo serão olhados
com mais cautela, mas não total-
mente desconsiderados.

“Acreditamos que para inves-
tir nesse tipo de nicho, de mer-
cados menos eficientes e empre-
sas com menos cobertura, a pre-
sença geográfica local é muito
i m p o r t a n t e”, diz Paulo Del Prio-
re, sócio-fundador da Victoire
Brasil Investimentos. Foi princi-
palmente o capital humano, se-
gundo ele, que atraiu a Victoire
para a formação da “joint ventu-
r e”. Questões básicas como co-
nhecer a cultura asiática e saber
falar línguas locais são conside-
rados diferenciais da equipe que
vai se firmar em Hong Kong.

Wen nasceu em Taiwan, mas
veio com os pais para o Brasil
aos quatro anos. Desde 2005 co-
mandava, a partir de Londres, a
Esemplia Emerging Markets,
com escritório tambem em
Hong Kong, e patrimônio sob
gestão de US$ 8 bilhões. Antes

disso ele já tinha trabalhado
com os sócios brasileiros da
Victoire na gestora do Citi, on-
de também foi responsável por
renda variável no segmento de
mercados emergentes.

Pelo menos em um primeiro
momento, o interesse da Vic-
toire é em acessar os ativos
asiáticos, não em angariar uma
clientela na região. Hoje 70%
do patrimônio administrado
pela gestora é de investidores
estrangeiros, a maior parte eu-
ropeus e americanos.

No Brasil, o movimento para
fora ainda é recente. “Nosso
cliente começou agora a inves-
tir no exterior”, diz Del Priore.
O fundo com ativos asiáticos
será o primeiro da Victoire que
aplica 100% dos recursos no ex-
terior. A ideia de Wen, de mon-
tar a butique em Hong Kong,
casou com o momento brasilei-
ro de começar a olhar para fora.
“Vai começar a fazer parte da
realidade do brasileiro deixar
de tratar a gestão de sua cartei-
ra de ações de maneira provin-
c i a n a”, afirma Del Priore.

De São Paulo

O Bank of America Merrill Lyn-
ch (BofA) elevou suas estimativas
para as siderúrgicas brasileiras
para o período de 2014-2015, ao
incorporar projeções de um real
ainda mais fraco — para 2014, a
estimativa do banco para o dólar
passou de R$ 2,22 para R$ 2,46.
“Acreditamos que o momento
positivo deve continuar, dado
que os níveis atuais do real
abrem espaço para aumentos
adicionais de preços [do aço].
Também enxergamos um po-
tencial de revisões para cima de
lucros”, destacam os analistas
do BofA Thiago Lofiego e Karel
Luketic, em relatório, apesar da

alta aproximada de 50% das
ações das companhias do setor
nos últimos dois meses.

No universo de cobertura do
BofA, Gerdau segue como princi-
pal recomendação de compra,
com preço-alvo elevado de R$
16,50 para R$ 21,00. O banco
manteve ainda indicação de
compra para Usiminas e elevou
o preço-alvo para a ação PN de
R$ 12,00 para R$ 14 e, para a ON,
de R$ 12,50 para R$ R$ 14,70. Já
no caso de C S N, apesar de me-
lhorar as estimativas, o banco
manteve a indicação de “u n d e r-
p e r f o r m” (desempenho abaixo
da média de mercado). O pre-
ço-alvo passou de R$ 8,00 para
R$ 9,00. (Alessandra Bellotto)

RICARDO BENICHIO/VALOR

Aquico Wen, de Hong Kong, vai escolher ações de olho em setor de consumo

Palavra do gestor

Tatiana Grecco
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 set. 2013, Eu & Investimentos, p. D2.




