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BancoReal ganhaprêmio

Editorial

PROJETOSSOCIAIS

O
Senado americano
realizará hoje au-
diências sobre a
“neutralidadedare-
de”. A idéia é que os

condutores e fios que formama
internet devem tratar todos os
conteúdos igualmente. Uma
aliança,cujosmembrosvãodes-
de a Coalizão Cristã até a Mo-
veOn.org, está exigindo que o
Congressoestabeleçaestaneu-
tralidadeemformadelei.Essas
entidades temem que, do con-
trário, os donos das compa-
nhias condutoras – empresas a
cabo, companhias telefônicas e
assim por diante – ofereçam
conteúdocorporativodealtave-
locidade cobrando taxas eleva-

das ,enquantodirecionamsites
políticos na web e aficionados
pela web para um caminho se-
cundário de informações len-
tas.
Esses argumentos são am-

pliados pelas grandes empre-
sasde internet–Google,Micro-
soft, eBay – que desejam que
seus serviços sejam entregues
rapidamente mas não querem
queosdonosdoscondutoresco-
brem taxas deles. Embora esta
coalizão tenha perdido uma vo-
tação na Câmara na semana
passada, suas perspectivas são
melhores no Senado. (TheWa-
shington Post Co. tem redes de
banda larga que podem cobrar
de sites na Web para entrega
rápida. Também produz con-
teúdo na Web que pode estar
sujeito a tais taxas, assim tem

interesses em ambos os lados
da questão.)
Osdefensoresdaneutralida-

de sugerem, absurdamente,
que uma internet não neutra fi-
queparecida comumaTVaca-
bo – um meio de comunicação
através do qual é oferecido so-
mente conteúdos de empresas.
Estaanalogiadeixade ladoo fa-
to que o mercado de conexões
de internet, diferentemente do
detelevisãoacabo,é competiti-
vo.Mais de 60%dos códigos de
endereços postais (CEPs) dos
Estados Unidos são atendidos
por quatro oumais provedores
de banda larga que concorrem
entre si para dar aos consumi-
dores o que eles querem–aces-
sorápidoparao lequecompleto
de sites naweb, incluindo os da
liga de futebol de seus filhos,
das fotos de seus primos, oMo-
veOn.orgeaCoalizãoCristã.Se
umprovedordebandalargator-
narmais lento o acesso para os
blogueiros alternativos, a blo-
gosfera se erguerá emprotesto
e o provedor poderá perder
clientes.
AanalogiacomaTVacaboé

duplamente errada porque a
cultura da mídia é um reflexo
da tecnologia. A TV a cabo tem
sido a província de estúdios de
Hollywoodporquefazerumaco-
média de situações (sitcom) é
dispendioso e difícil – embora
isso estejamudando comas câ-
merasdevídeodigitaisbaratas.
Damesma forma, a internet é a
província dos experimentado-
res e aficionados porque criar
seu próprio site naWeb é bara-
to e fácil. Graças à tecnologia, a
internet sempre será uma mí-
dia relativamente democrática
cujas barreiras para entrada
são baixas.
O argumento sério em favor

da neutralidade da rede não
temnada a ver com o fantasma
da televisão a cabo. É que uma
redenãoneutraerguerábarrei-
rasparaentradaapenasligeira-
mente – mas o suficiente para
ser alarmante. Usando uma

analogia muito melhor – os su-
permercados competitivos vi-
sam agradar os clientes ofere-
cendo todos os tipos de merca-
dorias,masoinventordeumno-
vo salgadinho tem que passar
pelas dificuldades das negocia-
ções para ter um espaço para
exposição do seu produto e po-
deráacabarnaprateleiradebai-
xo, o que diminui seus incenti-
vos.Damesmaforma,seospro-
prietáriosdoscondutoresdare-
de oferecerem para as empre-

sas em rápida ascensão servi-
çosmais lentos doque os ofere-
cidosàsempresasjáestabeleci-
dasnomercado, o incentivopa-
ra inovar sairá prejudicado.
Seráqueoserviçodemensa-

gens instantâneas ou telefonia
pela internet teriam decolado
se seus inventores tivessem
que implorar às firmas de ban-
da larga para portá-los? Esta
preocupação não pode ser exa-
gerada.Asempresasascenden-
tes já enfrentam barreiras, en-

quanto as firmas estabelecidas
já têm o reconhecimento da
marca e investem em truques
para fazer seus sites descarre-
garem mais rapidamente. A
barreira extra criada pela falta
de neutralidade da rede prova-
velmenteserámenorporqueos
donos dos condutores sabem
que os consumidores querem
acesso aos inovadores.
Porém, o outro lado tem ar-

gumentos poderosos. Se você
quer inovação na internet, pre-

cisa de melhores portadoras –
portadoras mais rápidas, me-
nos suscetíveis aos hackers e
spammers e melhores de for-
masqueninguématéagorapen-
sou.A faltade incentivosparaa
inovaçãodasportadorasémais
prementequea faltade incenti-
vos para criar novos serviços
naweb.
Épossívelconstataressede-

sequilíbrionabaixavalorização
queWall Street faz das empre-
sas de infra-estrutura de inter-
netcomoaVerizon(relaçãopre-
ço-lucro=12)eseuencantamen-
to com as firmas de serviço de
internet como a Google (rela-
ção preço-lucro = 69). Pode-se
ver, também, no fato de que a
infra-estrutura de banda larga
dosEUAestá atrás da doLeste
da Ásia e da Europa. A permis-
sãoparaqueosconstrutoresde
infra-estrutura da internet re-
cuperemseusinvestimentosco-
brando os Googles e os Ama-
zonspelousoda rede equilibra-
riaos incentivospara inovação.
Ironicamente, uma rede não
neutra aceleraria a dissemina-
ção de banda larga veloz capaz
de oferecer filmes, permitindo
que os amadores com câmeras
de vídeo rivalizem comos estú-
dios de Hollywood. Os defenso-
res da neutralidade que criti-
camaTVacabocorporativade-
vem levar isso em considera-
ção.
Oaspectomaisfracodadefe-

sadaneutralidadeéqueosperi-
gos alegados são hipotéticos.
Parece improvável que os pro-
vedores da banda larga piorem
os serviços da web que as pes-
soas querem e muito mais pro-
vável que usem a não neutrali-
dade para cobrar por serviços
aprimorados que dependemda
entrega rápida e confiável, tais
como alta definição em tempo
real ou dados confiáveis para
monitores do cardíacos. Se isto
mostrarserruim,ogovernode-
veinterferir.Masnãodeveopri-
mir a internet comuma regula-
mentação preventiva. ●
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Produtos politicamente corretos ajudam amelhorar imagem institucional

Andrea Vialli

Osbancostêminvestidoempro-
dutos e serviços identificados
commedidasderesponsabilida-
desocialeambiental.Cinco ins-
tituições financeiras já lança-
ramfundosde investimentos fi-
nanceiros do tipo SRI (sigla em
inglês para investimentos so-
cialmente responsáveis).
Esse tipo de fundo aplica os

recursosdosclientesemempre-
sas comboas práticas corpora-
tivas. O primeiro deles, o fundo
Ethical, foi lançado pelo Real,
controlado pelo holandês ABN
Amro,em2001.Em2004,oItaú
lançou o fundo Excelência So-
cial, que destinametade de sua
taxa de administração a proje-
tos sociais.
O lançamento de um índice

na Bolsa de Valores só com
ações de empresas que têm
boas práticas sócias e ambien-
tais deunovo fôlegoa essemer-
cado. O Índice de Sustentabili-
dadeEmpresarial (ISE), daBo-
vespa, tem 34 ações, de 28 em-
presas.O ISEacumula rentabi-
lidade de 8,85% desde que foi
lançado, ainda inferior ao de-
sempenho geral do Ibovespa –
10,12%.
Comacriaçãodo índice, três

bancos se animaram a lançar

fundos de investimentos em
ações de empresas que seguem
boas práticas sociais e ambien-
tais. No final do ano passado, o
BancodoBrasil,BradescoeHS-
BC criaram fundos que tentam
seguir o desempenhodo índice.
Hoje, os cinco fundosque se-

guem essa linha têm um patri-
mônio de R$ 208 milhões. Os
bancos apostam que devem
crescermuito,atéporqueesses
produtos ajudam a melhorar a
imagem das instituições finan-
ceiras.
ObritânicoHSBC temapos-

tado em produtos e serviços fi-
nanceiros com a marca da res-
ponsabilidadesocial.Seu fundo
Sustentabilidade Empresarial
acumula rentabilidade ligeira-
mente superior à do Ibovespa,
com 10,93% desde que foi cria-
do.SegundoFernandoMeibak,
presidente da HSBC Invest-
ments, é umbomresultado, em
um País que investe pouco em
ações e para um produto que
trabalha com conceitos inova-
dores. “As empresas com uma
imagem de boas práticas estão
menossuscetíveisaproblemas,
e os produtos financeiros já re-
fletem essa visão.”
Obanco também temadota-

do critérios de gerenciamento
de risco social e ambiental na

concessão de financiamentos.
Na prática, o banco avalia se os
recursos serão aplicados em
projetos que podem ser dano-
sos ao meio ambiente ou às co-
munidades. O HSBC identifi-
cou alguns segmentos com
maior potencial de risco – pro-
dutos florestais, infra-estrutu-
ra de água doce e indústria quí-
mica _ e só concede crédito a
empresasquesinalizamterprá-
ticasmodernas de gestão.
Outro exemplo é o projeto

Ecofinanças, criado pela ONG
AmigosdaTerraem2000para
disseminar o conceito de finan-
ciamentossustentáveisparaos
bancos brasileiros. Na última
segunda-feira,a iniciativarece-
beu o apoio formal do governo
britânico, que vai investir R$
500mil para reforçar oprogra-
ma. Segundo Roberto Smeral-
di, presidente da ONG, o desa-
fio agoraéque cadavezmais os
bancos consolidem suas práti-
cas socioambientais.

A publicidade dos bancos
reflete essa preocupação.
Bradesco e Banco do Brasil
usamconceitosderesponsa-
bilidade socioambiental em
suaspropagandas.Acampa-
nhadoBancodoBrasilressal-
taosfinanciamentosapeque-
nasempresaseàagricultura
familiar. “Apublicidadevem
sedimentar o trabalho do
banco”, diz Paulo Roberto
Caffarelli, diretor deMarke-
ting doBanco doBrasil. ●

OCongresso deve ficar fora da web

ELEITO -FábioBarbosa,doReal, queganhouprêmiodepolítica social

INOVAÇÃO-Trabalhadorpreparapainel em feirade tecnologia realizadaemHanover,naAlemanha

●●●OBanco Real foi eleito, na últi-
ma segunda-feira, líder em sus-
tentabilidade emmercados emer-
gentes. O prêmio foi concedido
em Londres pelo jornal econômi-
co inglês Financial Times, na pri-
meira edição do Sustainable
Banking Award. Nomês passado,
o banco havia recebido outra pre-
miação, desta vez da Câmara In-
ternacional de Comércio e do Pro-
grama das Nações Unidas para o
Desenvolvimento. Nos dois ca-
sos, o banco foi reconhecido do
por incorporar a responsabilida-
de social no dia-a-dia dos negó-
cios. Para Fábio Barbosa, presi-

dente do banco, trata-se de uma
fase de colheita de uma estraté-
gia iniciada há cinco anos. “Te-
mos visto em pesquisas demer-
cado que nossamarca se torna
mais atrativa para o consumi-
dor”, diz. Ele avalia como positi-
vo omovimento do setor financei-
ro em lançarmais produtos e ser-
viços comapelo socioambiental.
“Omercado tem percebido que
rentabilidade e sustentabilidade
não são excludentes. É ótimo que
outros bancos lancem esses pro-
dutos, pois legitima nosso cami-
nho”, diz Barbosa. O banco tem
10milhões de clientes.●●●

CELSO JUNIOR/AE-24/7/2002

ONGs temem que
empresas cobrem
taxas elevadas
pelo uso da rede
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