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EU& INCLUI
L EGIS L A Ç Ã O
& TRIBUTOS

Com economia
estagnada, cresce no
país os serviços de
recolocação de
executivos D3

Reto r n o
s u st e n t á ve l

Ter a sustentabilidade como
principal critério para montar um
portfólio de ações parece uma ini-
ciativa louvável, mas não necessa-
riamente rentável. Difícil precisar
a relação entre a atitude eticamen-
te responsável das empresas e os
ganhos que elas têm gerado aos in-
vestidores. O fato é que, em tem-
pos de retornos difíceis na renda
variável, os fundos de sustentabili-
dade e governança têm se destaca-
do. Depois de ficar atrás apenas
dos fundos cambiais em agosto, é
deles o maior retorno em setem-
bro dentre os 21 tipos de carteiras
apurados pela Associação Brasilei-
ra das Entidades dos Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais (Anbima).
Esses fundos ganham 4,9% no mês,
segundo os dados mais recentes,
até 13 de setembro.

Em um ano desafiador para os
fundos de ações, as carteiras de
sustentabilidade e governança
ainda estão no negativo — perdem
1,45% —, mas ganham na média
dos fundos de dividendos, small
caps, setoriais e dos que acompa-
nham ou buscam superar o Ibo-
vespa e o IBrX. Em 12 meses, ga-
nham 2,5%. No ano passado, esses
fundos renderam na média 19,5%,
um desempenho inferior apenas
aos dos fundos de inflação e dos de
empresas de baixa capitalização.

Nem todos os gestores desses
fundos seguem à risca o Índice de
Sustentabilidade Empresarial
(ISE) ou o Índice de Governança
Corporativa Trade (IGCT). Mas,
para muitos, eles servem ao me-
nos como uma referência. O de-
sempenho das carteira teóricas
também chama a atenção. No
ano, até 13 de setembro, o ISE
tem alta de 2,3% e o IGCT perde
2,7%, enquanto o Ibovespa cai
11,7%. Em 2012, o índice de sus-
tentabilidade avançou 20,5% e o
de governança, 16,5%, bem aci-
ma da alta de 7,4% do principal
indicador da bolsa brasileira.

No caso do Índice de Sustenta-
bilidade, que serve de referência
à maioria dos fundos do tipo, os
maiores pesos hoje são dos seto-
res financeiro, de mineração, ali-

mentos processados e energia
elétrica, com mais de 10% cada.

Os fundos de sustentabilidade
do Bradesco estão entre os que so-
mente compram ações que fazem
parte do índice, ainda que não re-
pliquem a carteira. Alguns papéis
dessa seleção têm tido desempe-
nho bastante favorável no ano, be-
neficiando os fundos, segundo
Herculano Alves, diretor de renda
variável da Bradesco Asset Mana-
gement (Bram). Foi o caso princi-
palmente de BRF, com alta de
37,9% até 13 de setembro, além de
Suzano (35,4%), Tr a c t e b e l (15,8%) e
TIM (26,6%).

Na tradicional família de fun-
dos Ethical, do S a n t a n d e r, tam-
bém estão entre os destaques de
alta as ações de BRF, assim como
Ultrapar (24,2%), além de empre-
sas do setor financeiro.

O desempenho positivo recente
de uma seleção de papéis sustentá-
veis é apenas coincidência? Os ges-
tores evitam fazer a associação di-
reta entre sustentabilidade e retor-
no, mas percebem indícios nesse
sentido. “Esse é um selo de quali-
dade a mais para a empresa. Quan-
do pensamos em um investimento
a médio e longo prazo, é impor-
tante para o investidor estar foca-
do na sustentabilidade do negó-
c i o”, afirma Roberto Reis, superin-
tendente de gestão de fundos da
Santander Asset Management.

Para fazer parte do Ethical, as
empresas passam por filtros que
incluem critérios como o impac-
to do produto sobre a saúde e se-
gurança da população, o vínculo
com empregados, a gestão dos re-
cursos naturais e o tratamento
dado a investidores minoritários.
Somente as companhias aprova-
das nessa etapa passam pela ava-
liação tradicional, que considera
a perspectiva de valorização. O fa-
to de essas empresas buscarem
uma boa administração financei-
ra e estarem mais atentas a perdas
nos meios ambientais ou traba-
lhistas, por exemplo, podem fa-
vorecer um desempenho positivo
no longo prazo, considera Reis.

A gestora do Itaú tem carteiras

que buscam superar o desempe-
nho dos índices da bolsa, além de
fundos de investimento em índi-
ces, os ETFs (Exchange Traded
Funds, na sigla em inglês) do ISE e
do IGCT. Dentre os setores que fa-
voreceram o desempenho recen-
te estão alimentação e distribui-
ção de combustível, segundo Gil-
berto Nagai, superintendente de
renda variável da gestora do Itaú.
O perfil das empresas que fazem
parte das carteiras teóricas aju-
dou, segundo Nagai. “Esse tem si-
do um ano difícil, com alta volati-
lidade, e as empresas do índice
em geral geram bastante caixa,
com previsibilidade”, afirma.

Mesmo com o desempenho po-
sitivo, os fundos de sustentabilida-
de e governança concentram ain-
da um dos menores patrimônios

da indústria, de R$ 1,7 bilhão. No
ano, os resgates superam as capta-
ções em R$ 31 milhões. Os gestores
do Santander, do Itaú e da BB
DTVM, entretanto, relatam maior
interesse por essas carteiras princi-
palmente por parte dos clientes
institucionais, como fundos de
pensão. Segundo Reis, do Santan-
der, há na casa fundos exclusivos —
destinados a um único cliente —
que replicam a carteira do Ethical e
que hoje têm quase o mesmo ta-
manho do fundo aberto.

“À medida que os clientes insti-
tucionais começam a contemplar
de forma mais intensa essas estra-
tégias, o varejo tende a ir atrás e o
mercado cresce”, afirma Carlos
Massaru Takahashi, presidente da
BB DTVM. O fundo de sustentabili-
dade da casa ganhou no cenário

recente e principalmente com mi-
neração, bancos e alimentos.

“Agora começa a ser possível fa-
zer essa associação: as empresas
que adotam práticas sustentáveis
veem um impacto disso no desem-
p e n h o”, diz Sonia Favaretto, dire-
tora de sustentabilidade da
BM&FBovespa. Ela chama atenção
para a evolução do ISE, que vinha
muito colado ao Ibovespa até o pi-
co da crise financeira de 2008,
quando se deslocou para cima.
Além disso, afirma, o ISE vem ten-
do um desempenho consistente-
mente acima do Ibovespa desde
2001. “Claro que são dois índices
diferentes, mas essa série histórica
faz pensar que não é mais uma
c o i n c i d ê n c i a”, aponta.

Ver mais na página D2

Fundos de empresas
c o n s i d e ra d a s
et i c a m e n te
responsáveis se
destacam no mês e
no ano e inspiram
discussões sobre
relação entre
sustentabilidade e
desempenho
financeiro. Por
Luciana Seabra ,
de São Paulo

ADI LEITE/VALOR

Roberto Reis, do Santander: sustentabilidade do negócio é importante para investidor que mira médio e longo prazo
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 set. 2013, Eu & Investimentos, p. D1.
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