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FuncionáriosdaCaixaEconô-
mica Federal de todo oBrasil
semobilizaramneste fimde
anopara levar umNatalmais
feliz paraos catadores dema-
teriais recicláveis. A ação, que
fazparte doProgramadeVo-
luntariadodobanco público,
beneficiou quase3mil famílias
comadoaçãodealimentos,
roupas e brinquedos. Para
2006, o programavai incenti-
var o crescimento demais coo-
perativas, como já faz emalgu-
mascidades emqueajudana
compradeequipamentos.

Omunicípio deMaracás, no
sudoeste baiano, vemsendo o
embrião de umprogramade
inclusão social de jovens por
meio do cultivo de flores e
plantas: o ProjetoComunitário
Flores daBahia. Implantado
pelas secretarias estaduais de
Agricultura e deCombate à
Pobreza, prefeitura e Empresa
Baiana deDesenvolvimento
Agrícola, o projeto visamelho-
rar a qualidadede vida de famí-
lias carentes de 12municípios
baianos e estimular a expan-
são da floricultura no Estado.

‘Seu’Antonio estuda
comossete filhos
MigrantedaBahiaquese instalounaperiferiade
OsascofreqüentaaescoladaFundaçãoBradesco

FLORESDABAHIA

Projetovisamelhorar
vidaemcomunidades

Índicedificultouentrada
deprodutospolêmicos

ANestlé acabade renovar sua
parceria comaAlfabetização
Solidária (Alfasol) para am-
pliar o projeto dealfabetização
entre jovens e adultos brasilei-
ros.Nopróximoano, a empre-
sa aumenta o númerode salas
de aula nosmunicípios alagoa-
nosde LagoadaCanoa, Santa-
nadoMundaúeSão Luís do
Quitunde.Neste ano, cada ci-
dade contava com10 salas de
aula. A partir de2006, outras
15 serão implantadas, respon-
sáveis pelo atendimento de
1.125alunos semescola.

Emdiscussão, a necessidade
deuma reformaorçamentária,
o chamado choque degestão,
e as anunciadasparcerias pú-
blico-privadas, asPPPs. Um
livroque tambémnasceunos
cursosde educaçãoda Funda-
çãoGetúlio Vargas.A coorde-
naçãodos textos reunidoem
Disciplina Fiscal eQualidade
doGastoPúblico (156 págs.,
R$24,00), lançadopela Edito-
ra FGV, coubeaos professores
FernandoRezende eArmando
Cunha. “Oprocesso orçamen-
tário precisa ser revisto, e com
amáximaurgência”, diz um
dos autores.

EmpréstimodoBNDESpoderá
servinculadoàatuaçãosocial

EMFAMÍLIA –AntonioFerreira eos sete filhosestudantes: “Pretendocompletar o segundograu”

C
leiane, Laiane,
Deisiane, Adelai-
ne, Juelaine, Jo-
hnny e Anderson
são os sete filhos

do casal Antonio de Jesus
Ferreira e Adenilda Muniz
Vieira. Migrantes da Bahia,
os dois se instalaram no Jar-
dim Conceição, periferia de
Osasco, no fim da década de
80.Vieramembuscadeopor-
tunidades de trabalho e tam-
bémde educação.
Hoje, os sete filhos – com

idades entre 7 e 17 anos –
mais o pai, estudam todos na
escola da Fundação Brades-
co, instalada há dois anos no
bairro.Ascriançastêmaces-
so à educação de qualidade
superioràoferecidapelases-
colas públicas da região e
“seu” Ferreira freqüenta à
noite a classe de alfabetiza-
ção de adultos. Chega cansa-
do, mas sabe que é preciso
completar os estudos para
termaisoportunidadesnofu-
turo.Eleparoudeestudarna
terceira série do primário.
“Pretendo completar o se-
gundo grau”, conta, vencen-
do a timidez.

AsescolasdaFundaçãoBra-
desco – que em 2006 completa
50 anos – são o carro-chefe do
programa de responsabilidade
corporativa do banco. Foram
criadas pelo fundador do Bra-
desco,AmadorAguiar,emuma
épocaemqueoconceitosequer
existia. “Educação é a coisa
mais importante na vida de
uma pessoa”, costumava dizer
o banqueiro.
Comum investimento anual

de R$ 156,6milhões (valores de
2004), as atividades da Funda-
ção Bradesco são custeadas
por receitas provenientes dos
juros sobre capital próprio edi-
videndos de sua participação
acionária nas empresas da Or-
ganização Bradesco, além de
doações das mesmas. Com 40
escolas presentes em todos os
Estados brasileiros, a Funda-
ção atendeu 108 mil alunos no
ano passado. Eles têm acesso a
ensino gratuito, alimentação,
uniformes, material didático e
assistência médica e odontoló-
gica. Tudo sem qualquer ônus
para as famílias, selecionadas
medianterígidoprocesso, onde
são levados em conta critérios
socioeconômicos. Alunos repe-

tentestambémsãorejeita-
dos. Na escola do Jardim
Conceição,há2.671alunos
matriculados e uma lista
de espera de 50 crianças.
O salário de cerca de

dois salários mínimos que
“seu” Ferreira ganha co-
mo auxiliar de limpeza
mantém com dificuldades
asdespesasdacasa.Masa
filha mais velha, Juelaine,
já trabalhacomoaprendiz
naagênciadoBradescona
Avenida Ipiranga, centro
deSãoPaulo.Ela fazparte
de outro projeto social do
banco, o Adolescente
Aprendiz.
“Só falta meu pulmão

secar de tanto eu falar pa-
rameus filhos estudarem,
para conseguirem vagas
como aprendizes depois”
diz a mãe, Adenilda. “Só
não gosto das aulas que
eles têm sobre sexo”, diz.
Evangélica,elanãosecon-
forma com os conteúdos
deeducaçãosexualdasau-
las de ciências. ●
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Boa imagem junto ao consumi-
dor é fundamental, mas não é a
única razão para os crescentes
investimentos emações sociais
e ambientais no País. Há uma
percepção cada vez maior de
que empresas socialmente res-
ponsáveis ganham também do
ponto-de-vista financeiro, com
maioracessoaomercadodeca-
pitais e, até, melhor classifica-
ção de risco. Não é à toa que pi-
pocamosfundosdeinvestimen-
tosvoltadossóparaeste tipode
companhia.Noiníciodedezem-
bro, aBovespaentrounarodae
lançouo ÍndicedeSustentabili-
dadeEmpresarial (ISE),carim-
bo que garante ao investidor
que está colocando seu dinhei-
ro em ativos menos suscetíveis
a problemas no futuro.
Especialistas no setor admi-
tem que é difícil dimensionar o
volume de recursos aportados
emações sociais,mas o Institu-
to Ethos de Responsabilidade
Social aponta alguns números:
hoje, 260 empresas brasileiras
publicam balanços sociais e

580 preenchem o questionário
dos indicadores Ethos, distri-
buídos todos os anos às empre-
sasbrasileiras.PesquisadoIns-
tituto Brasileiro de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea)
apontouque, em2004, 59%das
empresas das Regiões Sudeste
eNordesteinvestiamemalgum
projeto social. O Ipea voltou a
campo este ano para avaliar as
empresas das Regiões Norte,
Centro-Oeste e Sul.
“Uma boa política sócioam-
biental é fator adicional de cre-
dibilidade e aumenta a confian-
ça que o mercado pode ter nu-
ma companhia”, diz o o diretor
da agência de análise de risco
Standard & Poor’s, Reginaldo
Takara. O raciocínio é simples:
quem investenas comunidades
próximas às suas atividades ou
emmedidasparareduzirdanos
ao meio ambiente está menos
sujeito a ações judiciais oumul-
tas de órgãos ambientais, diz o
superintendente de operações
daBovespa,RicardoNogueira.
Pelomenostrêsgrandesban-
cos–BancodoBrasil, ItaúeUni-
banco–planejamo lançamento
de fundos de investimento em
empresas socialmente respon-

sável,dizopresidentedoIns-
titutoEthosdeResponsabili-
dade Social, Ricardo Young.
Seguem o exemplo do Real,
que há quatro anos lançou o
primeiro produto do tipo no
País, o Fundo Ethical. Hoje
com uma carteira de R$ 100
milhões em ações de empre-
sasresponsáveis,obancoco-
lhe os frutos para seus clien-
tes: segundo o CEO do ABN
Amro Asset Management,
Luiz Eduardo Maia, o Ethi-
cal 1, primeiro da série, acu-
mula rentabilidade de 187%
desde que foi criado, em no-
vembro de 2001, ante os
165% do Índice Bovespa.
“Nos Estados Unidos, fun-
dos específicos para este ti-
pode empresamovimentam
mais de US$ 1 trilhão”, diz o
executivo.
O acesso a este dinheiro,
alémdemaiores possibilida-
desde fecharoperaçõescom
instituições financeiras bila-
terais, é apontado por Taka-
ra,daStandard&Poor’s, co-
mo um dos impactos positi-
vos na análise de classifica-
ção de risco de companhias
queinvestemnosocial:“Dire-
tamente, não analisamos
açõessociaisnahoradeclas-
sificarumaempresa.Mas,in-
diretamente, se ela ganha
maior acesso aomercado de
capitais, comcertezaganha-
rá pontos na avaliação de
suas finanças”.
DiretorfinanceirodaCom-
panhiaValedoRioDoce,Fa-
bioBarbosaatestaqueháre-
torno financeiro gerado pe-
los investimentos sociais
que a mineradora faz em ci-
dades onde também exerce
impacto ambiental e econô-
mico. “O fato é que você tem
retorno, sim, de percepção
de imagem da empresa que
acaba se refletindo, de uma
formapoucoobjetiva, talvez,
novalordasações,porquevo-
cêacaba sendopontuadoco-
mo empresa”, afirma.
Nogueira, da Bovespa, ci-
ta o Sustentability Index,
que reúne empresas social-
mente responsáveis cotadas
naBolsadeNovaYork,como
exemplodequeomercadoes-
tá atento à postura das com-
panhias.Segundoele, nosúl-
timos12anosasempresasdo
índice se valorizaram 186%,
bem mais que os 100% de
crescimento do Índice Dow
Jones. Em Londres, o FTSE
for Goods, índice de respon-
sabilidade social, cresceu
29,1% em5 anos, ante os 14%
de alta registrados pelo índi-
ce geral negociado na City
londrina. ●
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OBancoNacional deDesenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) estuda pedir contra-
partidassociaisàsempresaspa-
ra as quais empresta dinheiro.
A mudança é defendida pela
área social do banco, que am-
plia suaatuaçãonosetor. “Que-
remos avançar na direção de
apoiar projetos exemplares,
que têm interação com a rede
pública”, diz o diretor da área
social do banco, Maurício Bor-
gesLemos.Para isso,umaequi-
pe interna foi designada a estu-
darprojetosquepossamserdis-
cutidos com as empresa.
Lemosdizquea idéiadaobri-
gatoriedade de contrapartida
socialparaaliberaçãoderecur-
sosaindaserádiscutidacomou-
tras áreas do banco. “Não que-
ro impor nada,mas é umaposi-

ção que defendemos”, desta-
ca. O BNDES hoje tem uma
carteira de empréstimos de
R$ 105 milhões para investi-
mentos sociais dos setores
público e privado.
Em 2003, por iniciativa do
então presidente Carlos Les-
sa, o banco criou oPrograma
deApoioa InvestimentosSo-
ciaisdeEmpresas(PAIS),pa-
rafinanciar investimentodas
empresas que têmrealciona-
mento com o BNDES nas
áreasdesaúde, educação,as-
sistênciasocial,meio-ambien-
te, equipamentos públicos e
geração de emprego e renda.
Agora,dizLemos,obancovai
permitir empréstimos para
açõessociaistambémempre-
sasqueaindanãosãomutuá-
rias do banco. ● N.P
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É crescente a percepção, por
partedasempresas,dequeapli-
caremaçõesderesponsabilida-
de socialpode renderbonsdivi-
dendos. O primeiro teste para
comprovar essa mudança, po-
rém, não privilegiou empresas
famosas por produtos tidos co-
mopolêmicosouquegeramim-
pacto ambiental. Coincidência
ounão,oÍndicedeSustentabili-
dadeEmpresarial (ISE), lança-
dopelaBovespaem5dedezem-
bro, deixou de fora a Souza
Cruz, líderdomercadobrasilei-
rode cigarros, aAmbev, núme-
ro um em cervejas, e a Vale do
Rio Doce, uma dasmaiores mi-
neradorasdomundoemaiorex-
portadora brasileira.

“Nós temos que ter clareza
nos critérios, como eles se coa-
dunam com critérios de outras
bolsasqueoperamosecomoor-
ganizamos isso de forma não
conflituosa”,afirmaodiretor fi-
nanceiro daVale, Fabio Barbo-
sa.Deacordocomele,aminera-
dora “foi insistentemente” soli-
citadaaresponderoquestioná-
rio que aBovespa usoupara se-
lecionar os integrantes do ISE.
Alistacontinhaperguntasespe-
cíficas sobre os produtos consi-
derados“polêmicos”.AVale in-
vestiu R$ 54 milhões em ações
na área este ano.
ASouzaCruzestáemconta-

to com a FGV, que elaborou o
questionário de seleção para o
ISE, para averiguar se as per-
guntas referentes a produtos

polêmicostiverammaiorpe-
so na escolha das empresas
que integraramo índice este
ano. “O fato de termos um
produtocontroversonãopo-
deexcluiraempresadeparti-
cipar de um índice como es-
se”,afirmaJoséRobertoCos-
mo, gerente de planejamen-
to e estratégia de assuntos
corporativos. Por ano, a em-
presa investe cerca de R$
180milhões no social.
Osuperintendentedeope-

rações da Bovespa, Ricardo
Nogueira,explicaqueempre-
sasquevendemprodutosno-
civos já iniciam a disputa
com pontuação negativa e
têmquecompensaressefato
emoutrosindicadores.Ouse-
ja, não basta ter investimen-
tos em projetos sociais, já
que o processo de qualifica-
çãotambémconsiderapolíti-
cas de recursos humanos e o
nível de periculosidade dos
produtosvendidospelacom-
panhia. ● A.K eN. P.

Fundo Ethical 1
rendeu 187% em
4 anos, e o
Ibovespa, 165%
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Fundos ligados à ação social obtêm rentabilidade mais alta

Investir em empresas que se preocupam com a sociedade e meio ambiental é mais lucrativo

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 dez. 2005, Economia, p.B14.




