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                                                      RESUMO 

 

GRAULT OLIVEIRA, Thiago. A Ascensão da Racionalidade Sustentável – Uma 

abordagem sociológica do ISE e dos Investidores Socialmente Responsáveis. 2015. 54 f. 

Monografia (Graduação em Sociologia) – Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 

2015. 

 

 

O Desenvolvimento Sustentável foi um conceito que se solidificou a partir das 

experiências dos debates realizados no Rio+20. Esse processo trouxe modificações relevantes 

no direcionamento dos esforços tanto na esfera estatal, quanto na esfera privada. Diversos 

debates derivaram do que se convencionou chamar de Racionalidade Sustentável: questões 

como redução de emissões de carbono, políticas públicas e o desenvolvimento de novas 

técnicas de produção que impeça desastres climáticos e o aumento da vulnerabilidade das 

populações mais sensíveis às mazelas originadas pela economia global. Esse novo paradigma 

começa a ocupar papel de destaque na economia, por meio do surgimento do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial, mas também dos próprios indivíduos, como no caso dos 

Investidores Socialmente Responsáveis. Este trabalho busca demonstrar as lutas simbólicas 

travadas, no âmbito do mercado de Investimento Socialmente Responsável, entre investidores 

que seguem uma racionalidade mainstream e os que seguem uma racionalidade sustentável. 

 

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento Sustentável; Racionalidade Sustentável; Índice de 

Sustentabilidade Empresarial; Investidores Socialmente Responsáveis; Sustentabilidade; 

Materialismo Dialético; Racionalidade; Sociologia Econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

 

GRAULT OLIVEIRA, Thiago. A Ascensão da Racionalidade Sustentável – Uma 

abordagem sociológica do ISE e dos Investidores Socialmente Responsáveis. 2015. 64 f. 

Monografia (Graduação em Sociologia) – Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 

2015. 

 

 

Le développement durable est un concept qui s’est solidifié à partir des expériences 

des discussions de Rio + 20. Ce processus a apporté des changements importants dans le sens 

des efforts déployés tant au niveau de l'Etat, comme dans la sphère privée. Plusieurs débats 

sont issus de ce qu'on appelle Rationalité Durable: des questions telles que la réduction des 

émissions de carbone, les politiques publiques et le développement de nouvelles techniques 

de production pour prévenir les catastrophes climatiques et la augmentation de la vulnérabilité 

des populations les plus sensibles aux maux causés par l'économie mondiale. Ce nouveau 

paradigme commence à occuper un rôle de premier plan dans l'économie, au moyen de la 

création de « l'Indice de Durabilité d'Entreprise », mais aussi des individus eux-mêmes, 

comme au cas des investisseurs socialement responsables. Ce dossier met l'accent sur les 

luttes symboliques, au sein du marché de l'investissement socialement responsable parmi les 

investisseurs qui suivent une rationalité ordinaire et ceux qui suivent une rationalité durable. 

 

 

 Mots clés: Développement Durable; Rationalité Durable; Indice de Durabilité 

d'Entreprise; Investisseurs Socialement Responsables; Durabilité; Matérialisme Dialectique; 

Racionalité; Sociologie Économique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A questão ambiental começou a ganhar relevância, durante os anos de 1970, devido 

aos resultados perversos das crises do petróleo. Logo passou a exercer uma presença enorme 

na atualidade cientifica e dela derivou o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse 

discurso ambiental representou um novo questionamento, amparado em referenciais 

singulares, do modo de produção e de vida humano. 

O relacionamento das mazelas da exclusão social e da degradação ambiental foi 

essencial para a difusão do tema e o crescimento do público interessado. Havia inquietante e 

recorrente indignação sobre como era possível, no caso brasileiro, um país com tantos 

recursos viver uma realidade de tamanha desigualdade e espoliação das classes mais 

desfavorecidas, geradora de extrema pobreza e fome. Entretanto, tal impasse passou a poder 

ser explicado por um novo referencial teórico.  

Foi deste movimento histórico iniciado durante a crise do petróleo que surge, 

representando anseios coletivos, o conceito de “Desenvolvimento Sustentável”.  

O novo paradigma produtivo que representou o Desenvolvimento Sustentável exige 

uma completa revisão das relações entre Estado, Setor Privado e Sociedade, pois o 

desenvolvimento passou a ser centrado na qualidade de vida do homem e na interação 

homem-meio ambiente. 

Este presente trabalho procura analisar os desdobramentos do surgimento deste novo 

paradigma, entendendo-o enquanto critica de uma forma de produção predatória, e as novas 

formas de percepção da realidade que dele derivam.  

Vale ressaltar que este trabalho é derivado de uma pesquisa mais extensa desenvolvida 

pelo próprio pesquisador e que terá continuidade ao longo dos anos. 

A metodologia aplicada na confecção deste trabalho envolveu a utilização de diversas 

fontes bibliográficas, bem como levantamento de dados por meio de questionários e 

entrevistas.  

Inicialmente, caberá expor a contextualização histórica do processo de consolidação 

do conceito de Desenvolvimento Sustentável e a ascensão de uma suposta Racionalidade 

Sustentável. 

O referencial teórico é importante para direcionar as percepções sobre o objeto e. 

eliminar preconceitos.  

É relevante ressaltar que o desenvolvimento sustentável é, acima de tudo, uma 

proposta de remodelamento do sistema produtivo atual. Deste modo, uma transformação no 
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nível da produção necessita de uma abordagem metodológica que tenha como objeto de 

estudo a própria forma de produção e suas contradições. 

Em seguida far-se-á a análise, partindo das constatações anteriormente apresentadas, 

dos desdobramentos específicos e do impacto do conceito de sustentabilidade através de uma 

análise sociológica na parte da superestrutura correspondente ao que convencionalmente 

chamamos de mercado financeiro. 

Será objeto de análise sociológica o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

elaborado pela BM&FBOVESPA, por dois motivos.  

Primeiramente, por representar um reflexo da constante relação dialética nos meios de 

produção norteados pelas questões e anseios, cada vez mais imperativos, levantadas pelo 

Desenvolvimento Sustentável. 

Em segundo lugar, o mercado financeiro agrega parte essencial do processo de 

reprodução de capital (riqueza), seja do capital fictício ou real, e portanto, parte do processo 

central da nossa sociedade capitalista. Se existe de fato uma suposta Racionalidade 

Sustentável, nos termos propostos por Leff, esse é o ambiente onde ela se manifestaria. 

A relação estreita entre o mercado financeiro, especialmente esses índices, e os meios 

de produção atuais torna imperativo um estudo sobre as transformações, causadas pelo 

paradigma do Desenvolvimento Sustentável. 

Além disso, a construção social dos objetos econômicos é um debate essencial nas 

ciências sociais modernas. Do ponto de vista econômico, este índice é uma representação 

numérica da rentabilidade financeira de empresas sustentáveis.  

Entretanto, um olhar sociológico sobre ferramentas de classificação do mundo 

econômico, tal quais os índices financeiros, representa uma forma metodológica eficiente de 

compreensão das lutas simbólicas que constituem os mercados de investimento, mais 

precisamente, neste caso, o Investimento Socialmente Responsável.  

O último capítulo tem foco nos indivíduos, conhecidos como investidores socialmente 

responsáveis, que investem nas carteiras do ISE. A questão abordada é a razão pela qual 

alguns investidores se sentem motivados em investir no ISE, mesmo sabendo que demanda 

mais tempo e dedicação, enquanto outros optam por carteiras comuns e mais cômodas.  

Esse capítulo se divide em duas partes. A primeira parte diz respeito ao levantamento 

de uma série de dados estatísticos obtidos através de questionários de respostas objetivas. 

Esses dados estatísticos foram comparados com os dados liberados nos documentos oficiais 

da BM&FBOVESPA na tentativa de se perceber alguma diferença social que justificasse os 

interesses de alguns pelo ISE. 
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A segunda parte tem como objetivo encontrar, através de entrevistas que foram 

transcritas, as motivações subjetivas dos investidores socialmente responsáveis. 
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2 METODOLOGIA  

 

A análise de caráter historiográfico e sociológico do mercado de Investimento 

Socialmente Responsável constituiu uma fração metodológica importante deste presente 

trabalho. A concepção do ISE e dos ISR enquanto objeto desta pesquisa são amparados em 

referenciais teóricos concebidos pelas lentes do campo da sociologia, principalmente da 

sociologia econômica.  

Além disso, o referencial teórico é importante para direcionar as percepções sobre o 

objeto e reduzir a influência de estigmas, preconceitos e estereótipos construídos pelo olhar 

do pesquisador em um momento anterior à pesquisa.  

A investigação documental sobre o Desenvolvimento Sustentável e o ISE por meios 

eletrônicos como a internet constituiu uma importante fonte de dados. Os dados referentes ao 

mercado financeiro e seus mecanismos foram coletados em informativos disponíveis on-line 

pela própria BM&FBOVESPA junto de gráficos, índices, tabelas e informações específicas 

das carteiras. 

Além da pesquisa documental, utilizou-se também sites de instituições, econômicas ou 

não, que são reconhecidas por abordar a problemática socioambiental e o caráter da 

sustentabilidade principalmente na realidade brasileira. As pesquisas em jornais 

especializados, como o Valor Econômico, também representaram uma fonte importante para a 

pesquisa. 

Os jornais, enquanto fonte de informação merece algumas considerações. Apesar de 

representar uma fonte de informações válidas, não se pode desvincular as informações 

jornalísticas da realidade das instituições jornalísticas enquanto empresas que necessitam de 

recursos. Muitas vezes a fonte de recursos vem na forma de patrocínio do próprio meio 

econômico, o que submete o jornalista a formas de pressão coercitiva, tanto externas 

(entidades e indivíduos financiadores), quanto internas (personificadas pelos editores). 

As próprias ações dos veículos jornalísticos, apesar de uma suposta propensão à 

neutralidade, demonstram tendências e apoio institucional a determinadas idéias. O próprio 

Valor Econômico explicita seu apoio à sustentabilidade através da criação de prêmios 

relacionados a esta prática. O Ethos-Valor, o Valor Social e o Executivos de Valor são 

exemplos de prêmios relacionados à sustentabilidade oferecidos pelo citado veiculo de 

comunicação. As entidades e pessoas premiadas recebem grande destaque positivo em 

matérias jornalísticas legitimando as práticas sustentáveis. 
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Para analisar especificamente as características do investidor socialmente responsável, 

a pesquisa utilizou métodos qualitativos e quantitativos. É importante ressaltar que os dados 

apresentados na terceira parte deste presente trabalho fazem referência a uma pesquisa muito 

mais ampla e que continuará sendo desenvolvida pelo pesquisador. 

Primeiramente, um espaço amostral razoável foi selecionado para responder um 

questionário composto de dez perguntas objetivas. Essas perguntas foram transformadas em 

dados numéricos e compilados em tabelas e gráficos para melhor visualização dos resultados.  

Em seguida, um novo espaço amostral foi selecionado e os indivíduos foram 

submetidos a entrevistas.  As entrevistas também compostas por dez perguntas e a seleção da 

amostra não estava relacionada com a amostra da etapa anterior. 
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3 A ASCENSÃO DA RACIONALIDADE SUSTENTÁVEL 

 

Neste primeiro capítulo, caberá estudar a construção histórica do conceito de 

Desenvolvimento Sustentável e suas implicações sociais. 

Cumprirá ainda analisar a possibilidade de se configurar uma racionalidade 

sustentável, e seus possíveis impactos nas esferas econômico-sociológica dos meios de 

produção. 

 

3.1 A Sustentabilidade como Motriz do Desenvolvimento 

 

Após um período de intenso processo de urbanização desordenada e intenso 

crescimento urbano, a necessidade de um novo padrão de desenvolvimento fez aflorar, na 

década de 1960, a questão ambiental por meio de discursos e estudos científicos. Tal temática 

ganhou novo impulso ao final da década de 1970, devido à crise do petróleo.  

A incerteza com relação ao futuro e a necessidade imediata de melhor racionar e 

alocar bens naturais começava a se manifestar dentro do pensamento político, filosófico e 

social, questionando os deveres e direitos do homem no planeta. 

Nesse contexto o conceito de “desenvolvimento sustentável” é concebido, como uma 

nova forma de utopia, através de anseios coletivos, tais como a democracia e a liberdade 

(VEIGA, 2010).  

 

3.1.1 A Construção do Conceito  

 

Em 1972, uma entidade conhecida como Clube de Roma1 tornou públicas as 

conclusões de suas pesquisas em seu relatório Meadows, produzido em parceria com o 

Massachusetts Institute of Technology – MIT. Por meio de modelos matemáticos, este 

relatório concluiu que, independente do avanço tecnológico, o planeta terra não suportaria o 

crescimento populacional. Os principais motivos seriam a pressão que o crescimento da 

demanda exerceria sobre os recursos naturais e energéticos e também o aumento da poluição. 

                                                 
1 O Clube de Roma é um grupo formado por acadêmicos e políticos proeminentes na sociedade civil que se 
reúnem em Roma periodicamente para debater questões como política econômica internacional, meio ambiente, 
desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável.  Foi fundado em Roma pelo empresário italiano Aurélio 
Peccei e pelo cientista escocês Alexander King. As incertezas da crise do petróleo deram voz e notoriedade às 
publicações do grupo. 
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Posteriormente, o III Relatório do Clube de Roma (1976) salientava mais uma vez a 

necessidade de um novo modelo de produção afirmando que “muito antes de esgotarmos os 

limites físicos do nosso planeta ocorrerão graves convulsões sociais provocadas pelo grande 

desnível existente entre a renda dos países ricos e dos países pobres”. 

  Outro marco histórico na construção do conceito de desenvolvimento sustentável foi 

a carta de Ottawa em 1986. Este documento foi apresentado na Primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, também denominada Conferência de Ottawa2, e 

estabeleceu cinco requisitos para se alcançar o desenvolvimento sustentável: 

 

• - integração da conservação e do desenvolvimento; 

• - satisfação das necessidades básicas humanas; 

• - alcance da eqüidade e justiça social; 

• - provisão da autodeterminação social e da diversidade cultural; 

• - manutenção da integração ecológica. 

 

O Clube de Roma e a Conferência de Ottawa tiveram significativa relevância na 

Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD,1988,1991) da 

Organização das Nações Unidas.  O relatório final desta comissão ficou conhecido como 

relatório de Brundtland e, com o título de “Nosso Futuro Comum”, enumerou diversos 

objetivos, dentre os quais: 

 

• - crescimento renovável; 

• - mudança de qualidade do crescimento; 

• - satisfação das necessidades essenciais por emprego, água, energia, alimentos 

e saneamento básico; 

• - garantia de um nível sustentável da população; 

• - conservação e proteção da base de recursos; 

• - reorientação da tecnologia e do gerenciamento de risco; 

• -reorientação das relações econômicas internacionais (CMMAD, 1988,1991). 

 

                                                 
2 A Conferência de Ottawa foi formada por congressos que buscaram meios de fortalecimento da saúde pública e 
de práticas sustentáveis. 
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Neste relatório também está exposta a definição mais difundida de desenvolvimento 

sustentável, na qual se conceitua: “é  aquele que atende as necessidades do presente sem 

comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades”. 

O relatório também defendia a desnaturalização da pobreza generalizada afirmando 

que a pobreza já pode ser considerada um problema ambiental e um tópico fundamental para a 

busca da sustentabilidade. Além disso, a miséria nos países subdesenvolvidos e o descontrole 

populacional foram colocados como pontos principais da instabilidade, econômica e social, 

global. 

Do ponto de vista produtivo, o relatório Brundland expõe a necessidade de se buscar 

novos paradigmas de desenvolvimento econômico pautado em três pilares básicos – equidade 

social, desenvolvimento econômico e proteção ambiental. O relatório também ressaltou a 

necessidade de se redirecionar os recursos financeiros, seja por meio de uma maior 

consciência dos direitos e deveres dos investidores, seja por uma melhor alocação dos 

recursos públicos. 

 

3.1.2 Um Conceito em Mutação 

 

A Conferência ECO – 923 incorporou o desenvolvimento sustentável a outras agendas 

defendidas pela ONU relacionadas a direitos humanos e desenvolvimento social, porém, 

devido a diversas pressões ideológicas, muitas vezes contraditórias, o conceito ainda segue 

em construção. (CANEPA, 2007), (VEIGA, 2010) e (ASCELARD, 1999). 

Em diversos aspectos a ECO-92 frustrou grande parte das expectativas. Na visão de 

Aspásia Camargo, em uma análise feita uma década depois da conferência, grande parte das 

metas não foram alcançadas e o conceito de desenvolvimento sustentável ainda continua 

fluido e sofrendo avanços e retrocessos constantemente devido a questões ideológicas geradas 

da luta política pelo conceito. O ponto positivo destacado foi o avanço do reconhecimento do 

desenvolvimento sustentável como uma possível forma de solucionar os problemas sociais e 

ambientais. (CAMARGO, 2004). 

Já Carla Canepa apresenta uma visão mais harmônica e mutualísta do processo 

contínuo de construção deste conceito, não observando sua evolução como fruto uma luta 

política. O desenvolvimento sustentável não deveria ser entendido como “um estado fixo de 

harmonia, mas sim como um processo de mudanças, no qual se compatibiliza a exploração de 

                                                 
3 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como 
ECO – 92, foi uma conferência de chefes de estado organizada pela ONU na cidade do Rio de janeiro.  
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recursos, o gerenciamento de investimento tecnológico e as mudanças institucionais com o 

presente e o futuro”. (CANEPA, 2007). 

Outra visão afirma que uma participação mais profunda do Estado na confecção de 

políticas públicas faz com que o desenvolvimento sustentável seja alçado ao patamar de plano 

de desenvolvimento nacional. Por ser um processo de aprendizado de longo prazo, uma vasta 

gama de atores sociais, movidos por interesses muitas vezes opostos, acabam inviabilizando 

as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. (BEZERRA e 

BURSZTYN, 2000). 

Já o economista ecológico Claudio Cavalcanti, afirma que a sustentabilidade “significa 

a possibilidade de se obterem continuamente condições iguais ou superiores de vida para um 

grupo de pessoas e seus sucessores em dado ecossistema” (CAVALCANTI, 2003). Sendo 

assim, o conceito de desenvolvimento sustentável só faz sentido caso se coloquem em xeque 

os paradigmas do atual modo de produção, aceitando, deste modo, que o progresso material e 

o consumismo possuem um limite, e desta forma uma economia baseada no crescimento 

contínuo é inviável. (CAVALCANTI, 2003). 

Outro teórico da área, Henri Acselrad, tentou esquematizar as principais questões que 

a sustentabilidade se propõem a resolver: 

 
- da eficiência antagônica ao desperdício da base material do 
desenvolvimento, com reflexos da racionalidade econômica sobre o “espaço 
não-mercantil planetário”; 
- da escala, determinante de limites quantitativos para o crescimento 
econômico e suas respectivas pressões sobre os recursos ambientais; 
- da eqüidade, articuladora analítica entre princípios de justiça e ecológica; 
- da auto-suficiência, desvinculadora de economias nacionais e sociedades 
tradicionais dos fluxos de mercado mundial, como estratégia apropriada para 
a capacidade de auto-regulação comunitária das condições de reprodução da 
base material do desenvolvimento; 
- da ética, evidenciadora das interações da base material do desenvolvimento 
com as condições de continuidade da vida do planeta. (ACSELRAD, 2001). 

 

 

Porém, foram as ideias formuladas pelo economista, cientista social e ecologista 

polonês Ignacy Sachs (1993), na Agenda 21 brasileira, que obtiveram maior aceitação e maior 

abrangência. Em uma tentativa de elucidar o conceito de sustentabilidade em cinco 

classificações, esquematizou o autor: 

 

Sustentabilidade ecológica – refere-se à base física de crescimento e tem 
como objetivo a manutenção de estoques dos recursos naturais, incorporados 
as atividades produtivas. 



18 
 

 

Sustentabilidade ambiental – refere-se à manutenção da capacidade de 
sustentação dos ecossistemas, o que implica a capacidade de absorção e 
recomposição dos ecossistemas em face das agressões antrópicas. 
Sustentabilidade social – refere-se ao desenvolvimento e tem por objeto a 
melhoria da qualidade de vida da população. Para o caso de países com 
problemas de desigualdade e de inclusão social, implica a adoção de 
políticas distributivas e a universalização de atendimento a questões como 
saúde, educação, habitação e seguridade social. 
Sustentabilidade política – refere-se ao processo de construção da 
cidadania para garantir a incorporação plena dos indivíduos ao processo de 
desenvolvimento. 
Sustentabilidade econômica – refere-se a uma gestão eficiente dos recursos 
em geral e caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento 
público e privado. Implica a avaliação da eficiência por processos macro-
sociais.(SACHS, 1993), (BARBOSA, 2008). 

 

A visão de Sachs, apesar de majoritária, tem como visão teórica oposta as formulações 

de Schumacher (CMMAD, 1991), que classifica apenas três tipos de sustentabilidade – 

ambiental, pessoal e econômica. Porém a principal diferença entre as duas teorias é forjada 

por suas diferentes bases. Schumacher sofre influência do pensamento ortodoxo4, sendo 

assim, toda sua teoria é baseada nos pressuposto do uso racional por parte de agentes 

econômicos maximizadores. Ou seja, observa-se a economia como uma redoma de vidro que 

a tudo engloba. 

Já Sachs sofre influência de duas correntes ligadas à heterodoxia5 – o marxismo e, 

principalmente, a economia ecológica – e tem como foco a capacidade dos ecossistemas 

frente às ações humanas, ou seja, é a visão oposta de Schumacher. A economia está contida 

no ecossistema da terra e não o oposto. 

 

3.2 A Visão Materialista e a Questão Ambiental 

 

Não existe propriamente uma teoria ‘econômica marxista do meio ambiente’, tal como 

ocorre com outras vertentes do pensamento teórico econômico, como a neoclássica. 

Todavia, existem autores que se apóiam nos referenciais teóricos do marxismo, 

principalmente em uma visão materialista da natureza, colocando-a como elemento do modo 

de produção. Esses autores observam que as relações entre o homem e o meio ambiente são 

sempre resultado de relações sociais. (SOUSA-LIMA, 2004) (SEKIGUCHI e PIRES, 2003). 

                                                 
4  A economia ortodoxa acredita que os indivíduos racionais tendem a otimizar suas escolhas e vêem no mercado 
um regulador natural que leva a economia ao equilíbrio. Ela pode ser definida em torno do tripé “equilíbrio, 
individualismo e racionalidade”. 
5 A economia heterodoxa é um somatório de tendências teóricas que cobrem campos, projetos e tradições 
diferentes. Ela pode ser definida em torno de uma “estrutura histórico-social-institucional”. 
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Sob a ótica do materialismo histórico6, a natureza é vista ao mesmo tempo como parte 

integrante, instrumento e objeto do modo de produção. As forças naturais também 

desempenham o papel de parte auxiliar no processo de acumulação de capital. Outro aspecto 

interessante é que estas forças naturais não contêm trabalho humano e deste modo, a lei do 

valor não exerce nenhuma influência. (SEKIGUCHI e PIRES, 2003). 

Enrique Leff é um dos mais proeminentes autores que buscam utilizar a visão 

materialista de Marx como ferramenta de análise em suas reflexões acerca das questões 

ambientais. Seu trabalho também merece destaque por considerar a possibilidade de “pensar e 

construir uma nova racionalidade produtiva”, construída por meio de uma relação dialética 

dos processos ecológicos, tecnológicos e culturais, com grande capacidade para contribuir 

significativamente na constante formulação e compreensão do conceito de desenvolvimento 

sustentável. (BORTOLUZI e QUEIROZ, 2012). 

Leff também busca demarcar as diferenças analíticas e teóricas do “marxismo-

ambiental” em referência com os outros dois principais métodos analíticos-econômicos do 

processo de desenvolvimento sustentável (LEFF, 2010) (BORTOLUZI e QUEIROZ, 2012): 

 

A economia ambiental - procura incorporar os processos energéticos, 
ecológicos e culturais externos ao sistema econômico às condições 
ambientais da sustentabilidade, através de uma avaliação de custo benefício 
ambientais e sua tradução em valores econômicos e preço de mercado. 
A economia ecológica – estabelece o limite entrópico do processo 
econômico e a incomensurabilidade entre processos ecológicos e os 
mecanismos de valorização do mercado, procurando desenvolver um novo 
paradigma que integre processos econômicos, energéticos, ecológicos e 
populacionais. 
“Marxismo ecológico” – possibilita pensar e construir uma nova 
racionalidade produtiva, fundada na articulação de processos ecológicos, 
tecnológicos e culturais que constituem um potencial ambiental de 
desenvolvimento sustentável. (LEFF, 2010) (BORTOLUZI e QUEIROZ, 
2012 p,24). 

 

3.2.1 O Conceito do Materialismo Histórico 

 

A concepção materialista da história é uma síntese dialética das influências filosófica 

sobre Karl Marx de dois pensadores alemães – Feuerbach e Hegel. Para compreender as 

formulações dos pressupostos teóricos de Marx acerca do materialismo histórico, é 

                                                 
6 É importante ressaltar que Marx não criou a corrente filosófica do materialismo. Entretanto, Marx traspõe a 
visão mecanicista da matéria contida em autores que o influenciaram, como Feuerbach, através de uma dialética 
com alguns dos princípios filosóficos do idealismo. 
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indispensável uma breve revisão de suas influências teóricas tanto hegelianas, quanto 

feuerbachianas. 

Feuerbach afirma que diversas ideologias formuladas pelo homem podem ser 

explicadas tomando como ponto de partida as condições materiais em que se encontram. Essa 

percepção materialista e a centralidade das condições materiais na formulação teórica de 

Feuerbach influenciaram fortemente as visões do próprio Marx.  

Entretanto, logo na primeira das Teses sobre Feuerbach, Marx demonstrou seu ponto 

de vista crítico através da afirmação: “apreende o objeto, a realidade, o mundo sensível sob a 

forma de objeto ou de intuição, e não como atividade humana sensível, enquanto práxis, de 

maneira não subjetiva.” (MARX, 1998 p, 99). 

Já Hegel influenciou o pensamento materialista de Marx através da noção de que o 

processo histórico é um movimento progressivo e dialético. Entretanto observava o 

desenvolvimento histórico como parte de um processo abstrato em um plano filosófico 

descolado da realidade. 

Deste modo, podemos afirmar que a grande discordância do pensamento marxista para 

o hegeliano está no pressuposto de Hegel de que a história é o desenvolvimento no plano 

abstrato da ideia. Isso significa que o ser humano não determina suas condições sociais e 

materiais, elas são determinadas por algo além, exterior às percepções dos indivíduos e 

contido no plano das idéias. Já Marx entendia o processo histórico como fruto de ações de 

indivíduos e das produções/reproduções das condições materiais. Nas palavras do próprio: 

 

...é na vida real que começa, portanto a ciência real, positiva, a análise da 
atividade prática, do processo, do desenvolvimento prático dos homens (...). 
Essas abstrações tomadas em si mesmas, desvinculadas da história real, não 
têm absolutamente nenhum valor. Podem quando muito servir para a 
classificação mais fácil da matéria história, para indicar a sucessão de suas 
estratificações particulares. (MARX, 1998, p. 20-21). 

 

 

Podemos afirmar que para Marx o motor da história é o processo de desenvolvimento, 

contínuo e progressivo, dos meios de produção material, o qual denominou materialismo 

histórico, ou dialética materialista. Partindo desta afirmação, podemos subentender que as 

forças de produção são um dos fatores que determinam as transformações pelas quais a 

humanidade passa. (MARX, 2010).   
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É no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política7 de 1859 que é possível  

observar, pela primeira vez, os apontamentos teóricos do materialismo histórico mais sólidos. 

Termos centrais até então inéditos na obra de Marx, como “forças produtivas”, “relações de 

produção” e “superestrutura” são ali tratados. 

Esse texto é considerado canônico por muitos marxistas, pois, seria um documento 

indispensável para a compreensão da metodologia proposta por Marx. Também torna-se 

perceptível que, aos olhos de Marx, seu materialismo histórico/dialético é muito mais um 

método de análise e percepção da realidade do que uma teoria. (FONTANA I LAZARO, 

2004) 

Pelos pontos expostos no prefácio, podemos resumir que a forma como se organizam 

os meios de produção, ou subestrutura, é um fator determinante na configuração da 

superestrutura. Como superestrutura, podemos entender a política, economia, direito, 

educação, valores, moral, dentre outros. (MARX, 2010). 

Devido ao grande destaque dado por Marx aos meios de produção, criaram uma falsa 

ilusão de que suas idéias seriam economicistas e estruturalistas avant l`être, e que entender a 

configuração dos meios de produção seria suficiente para compreender toda a configuração da 

                                                 
7 “Na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias e independentes da 
sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas 
forças produtiva materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade e a 
base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas 
de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e 
espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social 
é que determina a sua consciência. Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas 
as forças materiais da sociedade se chocam com as relações de produção existentes, ou , o que não é senão a sua 
expressão jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais se desenvolveram até ali. De formas de 
desenvolvimento das forças produtivas, estas relações se convertem em obstáculos a elas. E se abre, assim, uma 
época de revolução social. Ao mudar a base econômica, revoluciona-se mais ou menos rapidamente, toda a 
imensa superestrutura erigida sobre ela. Quando se estudam as revoluções, é preciso distinguir sempre entre as 
mudanças materiais ocorridas nas condições econômicas de produção e que podem ser apreciadas com a 
exatidão própria das ciências naturais, e as formas jurídicas, políticas, religiosas artísticas ou filosóficas, numa 
palavra, as formas ideológicas em que os homens adquirem consciência desse conflito e lutam para resolvê-lo. E 
do mesmo modo que não podemos julgar um indivíduo pelo que ele pensa de si mesmo, não podemos tão pouco 
julgar estas épocas de revolução pela sua consciência, mas, pelo contrário, é necessário explicar esta consciência 
pelas contradições da vida material, pelo conflito existente entre as forças produtivas sociais e as relações de 
produção. Nenhuma formação social desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela 
contem, e jamais aparecem relações de produção novas e mais altas antes de amadurecerem no seio da própria 
sociedade antiga as condições materiais para a sua existência. Por isso, a humanidade se propõe sempre apenas 
os objetivos que pode alcançar, pois, bem vista as coisas, vemos sempre, que esses objetivos que pode alcançar, 
pois bem vistas as coisas, vemos sempre, que esses objetivos só brotam quando já existem ou, pelo menos, estão 
em gestação as condições materiais para a rua realização. A grandes traços podemos designar como outras tantas 
épocas de progresso, na formação econômica da sociedade, o modo de produção asiático, o antigo, o feudal, e o 
moderno burguês. As relações burguesas de produção são a ultima forma antagônica do processo social de 
produção, antagônica não no sentido de um antagonismo individual, mas de um antagonismo que provem das 
condições sociais de vida dos indivíduos. As forças produtivas, porém, que se desenvolvem no selo da sociedade 
burguesa criam, ao mesmo tempo, as condições para a solução desse antagonismo. Como essa formação social se 
encerra, portanto, a pré-história da sociedade humana.” (MARX,2010. Pg 30). 
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superestrutura através de uma visão do determinismo econômico, ou seja, todos os fenômenos 

histórico-sociais seriam derivados de fenômenos econômicos.  Mas percebe-se em diversos 

trabalhos de Marx que pressões culturais e históricas também afetam as configurações da 

superestrutura. (LOWY, 2010).  

A evolução dentro dos meios de produção se dá por meio de um processo dialético – 

herdado do pensamento hegeliano – no qual a tese representa o modo de produção vigente, a 

antítese representa as contradições dentro do modo de produção – que funciona como um 

limite evolutivo –, e a síntese representa a superação do modo anterior de produção e a 

configuração de um novo. (MARX, 2010). 

É imperativo perceber o materialismo histórico como um método de observação da 

realidade social, ou seja, toma como objeto de estudo as relações concretas entre os homens. 

Vai, desta maneira, muito além de um método de investigação esquemático, classificatório e 

rígido de fatos histórico e sociais.  

 

3.2.2 A Racionalidade Sustentável/Ambiental de Enrique Leff 

 

Um aspecto central da formulação do conceito de racionalidade ambiental de Enrique 

Leff diz respeito à sua visão acerca do papel da ciência na questão da crise sócio-ambiental. 

 Leff defende que uma ciência fragmentada jamais poderia desenvolver respostas e 

soluções eficientes para a crise sócio-ambiental e, desta forma, seria necessário “a 

convergência do conhecimento interdisciplinar, ou seja, o diálogo entre os saberes” (LEFF, 

2002, p.162) para a construção da racionalidade ambiental. 

De acordo com o autor existem diversas racionalidades, porém é da dialética de duas 

destas racionalidades que deve surgir à racionalidade ambiental. A primeira pode ser 

denominada racionalidade tecnológica ou capitalista, e podemos caracterizá-la por sua alta 

capacidade destrutiva de ecossistemas, como intensificador de descontroles sociais, tal qual a 

pobreza, e a desigualdades entre indivíduos e estados (LEFF, 2002). 

Já a segunda racionalidade, denominada racionalidade Sustentável, caracteriza-se pela 

lógica de inter-relações econômicas, políticas, sociais e científicas.  

Deste modo, podemos compreender o sentido dado por Leff ao seu conceito de 

racionalidade sustentável como: 

 

A racionalidade ambiental, segundo Leff (2002), não é a expressão de uma 
lógica, mas o efeito de um conjunto de interesses e de práticas sociais que 
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articulam ordens materiais diversas, que dão sentido e organizam 
processos sociais através de certas regras, meios e fins socialmente 
construídos. (...) Esse processo de articulação de esferas de racionalidade 
vai legitimando a tomada de decisões, dando funcionalidade à racionalidade 
sustentável. Deste modo, nas práticas de apropriação e transformação da 
natureza se confrontam e se amalgamam diferentes racionalidades: a do tipo 
capitalista de uso de recursos; a racionalidade sustentável das práticas 
produtivas e a dos estilos étnicos de uso da natureza. BORTOLUZI e 
QUEIROZ, 2012 p,34). 

 

Leff observa um processo de dialética entre a tese (modelo de produção vigente), 

antíteses (contradições dentro do modelo de produção vigente) e síntese (resultado da 

dialética), no qual a racionalidade capitalista está contida na tese, a racionalidade ecológica 

está contida na antítese e a racionalidade sustentável representa a síntese desse processo em 

constante transformação. 

É importante ressaltar que o movimento dialético, tanto para Leff, quanto para Marx 

não representa um processo monolítico e esta sujeito a constantes transformações motivadas 

por infindáveis de avanços e retrocessos.  

 

Na construção da racionalidade sustentável desconstrutora da racionalidade 
capitalista é que se forma o saber ambiental, o qual pressupõe a integração 
inter e trans disciplinar do conhecimento, para explicar o comportamento de 
sistemas socioambientais complexos e, também, problematizar o 
conhecimento fragmentado em disciplinas e a administração setorial do 
desenvolvimento. Tudo isso para construir um campo de conhecimento 
teórico e prático orientados para rearticulação das relações sociedade-
natureza. (LEFF, 2002, p.57). 

 

Nesta última passagem, fica evidente que Leff defende um quebra com a lógica do 

progresso sem limites e a super exploração dos recursos naturais em mais uma crítica aos 

meios de produção vigentes, defendendo, para isso, uma mudança de paradigma. Ou seja, a 

construção de uma nova racionalidade pautada na ciência e multidisciplinaridade que 

transpasse a lógica do acúmulo sem limites. 

O autor também defende que somente a partir de ações mais democráticas e 

participativas tanto no processo decisório da gestão de recursos, quanto no acesso às 

informações, será possível um aprendizado socioambiental pela maior parte do corpo social 

para gerar um debate. 

 

 

 



24 
 

 

3.2.3 Racionalidade Sustentável e o Desenvolvimento Sustentável 

 

Partindo do método analítico dialético proposto por Leff, podemos enxergar e 

compreender as raízes de mudanças estruturais, as lutas políticas e simbólicas que se 

configuram em torno do conceito de Desenvolvimento Sustentável. 

Como já foi mencionado anteriormente, antes de qualquer coisa, precisa-se ter em 

mente que o Desenvolvimento Sustentável nasce enquanto critica do modelo produtivo 

vigente e, portanto, parte de um processo dialético muito mais complexo. 

Não se pode prever aonde o constante desdobramento dos processos dialéticos levará o 

desenvolvimento histórico, social e cultural. O que se propõe pelo método analítico de Leff é 

observar as configurações e reconfigurações das lutas simbólicas e políticas que do processo 

derivam. Novas formas de encarar as contradições impostas por nossa realidade são os reais 

objetos de estudo e motor para as verdadeiras mudanças. 

É importante ressaltar que o Racionalismo Sustentável é descendente do materialismo 

dialético de Marx e, além disso, é apenas um dentre várias formas metodológicas que podem 

ser utilizadas para interpretar o fenômeno da sustentabilidade e seus desdobramentos no 

âmbito da superestrutura. 

Essa associação iminente entre diversos campos sociológicos torna o método do 

materialismo dialético uma escolha racional para entender um fenômeno que começou através 

de uma percepção de haver a necessidade de se transpassar as limitações produtivas impostas 

pelas crises do petróleo da década de 1970 (ABREU, 2014) e, atualmente, permeia diversas 

esferas sociais seja nos meios de produção, sistema jurídico, econômico e podendo até mesmo 

impactar em transformações culturais e, principalmente, como observa Leff, até mesmo na 

própria racionalidade do sistema capitalista. 
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4 O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) DA B OVESPA E O 

INVESTIMENTO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL (ISR) NO BRASI L 

 

O Índice de Sustentabilidade Empresarial8, (ISE) elaborado pela BOVESPA, 

representa o crescimento vertiginoso da prática do Investimento Socialmente Responsável no 

Brasil.  

Atualmente, um número cada vez maior de empresas têm se esforçado para ingressar 

no ISE com o objetivo de demonstrar à sociedade suas políticas socioambientais. Existem 

diversas motivações para a adesão das empresas como ganho de capital, de reputação e 

desenvolvimento de vantagens tecnológicas. 

Este capítulo se propõe a realizar um estudo histórico–sociológico sobre o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial, expondo o processo histórico resultante das lutas simbólicas de 

dois grupos – mainstream e sustentáveis. 

 

4.1 O processo histórico–sociológico da construção do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) 

 

O processo histórico do Índice de Sustentabilidade Empresarial pode ser dividido em 

duas fases.  

Primeiramente, a contextualização das características históricas e sociais que 

possibilitaram a configuração de um índice com essas peculiaridades. 

Em uma segunda parte, a análise recairá sobre a formação do processo de seleção e 

computação e como esses modelos matemáticos e estatísticos, que supostamente são isentos 

de pressões políticas e sociais, foram socialmente construídos. 

 

4.1.1 O Surgimento dos Índices Econômicos no Brasil 

 

O surgimento dos índices financeiros no Brasil é algo relativamente recente em 

comparação com os países centrais do capitalismo, e até mesmo com alguns países periféricos 

                                                 
8 O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que foi criado em 2005, foi o quarto do tipo do mundo atrás 
apenas dos das Bolsas de Nova York, Londres e Johanesburgo. É definido pela BM&FBOVESPA como indutor 
de boas práticas no meio empresarial brasileiro e uma referencia para o investidor que socialmente responsável.  
O ISE reflete o retorno médio de uma carteira teórica de ações de empresas de capital aberto e listados na 
BM&FBOVESPA com as melhores práticas ligadas ao desenvolvimento sustentável. (www.isebvmf.com.br,  
2015). 
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como a Argentina. Apenas na década de 1960 começaram a se formalizar os primeiros 

índices.  

Primeiramente, o Deltec da instituição Deltec Investimentos Crédito e Financiamento 

S.A. Oriundo da esfera privada, rapidamente o Deltec foi substituído pelo IBV da Bolsa de 

Valores do Rio de Janeiro de 1967 e, em 1968, pelo Índice da Bolsa de Valores do Estado de 

São Paulo (IBOVESPA).  

Com o constante crescimento do papel das instituições financeiras nos processos 

produtivos no Brasil, os índices financeiros deixam de ser meramente indicativos e são 

alçados a mecanismos de medição da situação econômica tanto do país, quanto dos estados da 

federação. Mais recentemente, em uma edição especial de aniversário, a revista da BOVESPA 

afirmou que “os índices de Bolsa são importantes referenciais do mercado, e também servem 

como termômetro da situação econômica, política e financeira de um país”. (BOVESPA, 

2008, s.p.). 

Com o passar do tempo, o desenvolvimento e diversificação do mercado de capitais, 

além de um termômetro geral para a economia, uma série de outros índices precisaram ser 

formulados para medir o desempenho e rentabilidade de grupos específicos de ações ao longo 

do tempo na Bolsa, e esses termômetros funcionam muito mais nas esferas setoriais do que 

nas esferas macroeconômicas. (SARTORE, 2011). Esses microcosmos econômicos formados 

por essas esferas setoriais têm seus índices elaborados por “arcabouços sociais, intelectuais, 

culturais e econômicos” (SARTORE, 2011), respondendo, deste modo, às diversas formas de 

racionalidade (Leff, 2008) que constituem cada esfera setorial. Portanto, podemos afirmar que 

não podemos descontextualizar os índices de seu próprio processo histórico de concepção. 

 A atual BM&FBOVESPA9 possui quatorze índices voltados para as esferas setoriais, 

além do IBOVESPA com foco macroeconômico. Dentre esses índices um dos mais recentes é 

o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE).  

 

4.1.2 O Índice de Sustentabilidade Empresarial 

 

O advento de uma racionalidade sustentável (Leff, 2002) com relevância crescente 

principalmente após as crises do petróleo na década de 1970, finalmente reverberou no 

sistema de reprodução de capital financeiro. A BOVESPA anunciou em 2005, com grande 

                                                 
9 No ano de 2008 a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo 
(BOVESPA) realizaram uma fusão e passaram a formar, deste modo, a Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros 
(www.bmfbovespa.com.br, 2015) 
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cobertura da mídia especializada, a criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial. 

(VIALLI, 2005). 

Em 2010 a BM&F BOVESPA, encorajada pelo crescimento rentável das carteiras de 

investimento ligadas ao ISE, disponibilizou um documento em seu site intitulado “O que é o 

ISE” no qual apresentou da forma mais completa até então as características e objetivos deste 

índice.  

Haveria dois objetivos principais. Em primeiro lugar, refletir o retorno de uma carteira 

composta por ações de empresas que, dentro dos critérios do índice, estejam aptas a serem 

consideradas comprometidas para com a responsabilidade ambiental, responsabilidade social 

e responsabilidade empresarial (ética empresarial). (BM.&FBOVESPA, 2010) 

Já o segundo objetivo está relacionado com o crescimento pelo mundo de carteiras e 

ativos negociados pela lógica do Investimento Socialmente Responsável. De acordo com o 

Social Investment Forum, o crescimento desses ativos negociados subiu de U$639 bilhões, 

em 1995, para U$2,71 trilhões em 2007. Enquanto isso, na Europa o European Sustainable 

Investment Forum apresentou um relatório que os ativos dos treze países participantes cresceu 

de 1,033 trilhões de Euros, em 2004, para 2,667 trilhões de Euros. Já no Brasil, a soma dos 

ativos já chega a R$1,13 bilhões. (SARTORE, 2012).  

A grande procura dessa carteira pelos investidores a torna extremamente atrativa para 

empresas em busca de mais recursos financeiros. Assim, para ter acesso a esses recursos, tais 

empresas aceitam uma reestruturação de sua produção para se enquadrar nos critérios do ISE. 

Devido a essa grande demanda por essa carteira específica, a BM&FBOVESPA entende que 

o ISE também funciona como promotor de boas práticas no meio empresarial brasileiro. 

(BM&FBOVESPA, 2010). 

O que torna o ISE singular em comparação com os outros índices do mercado 

financeiro, é o fato de que tal índice não se resume a ser critério de investimento amparado 

exclusivamente na racionalidade capitalista. É evidente que o critério econômico da busca por 

lucros se faz presente, mas não é o único e, muitas vezes, não é o mais importante. O critério 

econômico é apenas uma parte de um tripé que sustenta esse tipo índice que agrega empresas 

utilizando questões sociais e ambientais como critério. Esse aspecto singular exerce um 

processo dialético entre duas lógicas de investimentos, a tradicional/mainstream10 e uma 

economia de investimento que vem sendo chamada de contemporânea. Ou seja, o ISE cria 

uma realidade de investimento dual que leva em conta critério estritamente econômico (como 

                                                 
10 O termo mainstream no mundo das finanças representa o ato de investir orientado por critérios racionais 
individualizados. O investidor atua apenas como um gestor de risco. (GOEDE, 2005) 
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a lucratividade das empresas), mas também adota critérios do desenvolvimento sustentável. 

(SARTORE, 2011).   

Todas essas características do ISE tornam esse índice um objeto de estudo central para 

se compreender as lutas simbólicas dentro dos mercados financeiros e um dos campos onde se 

pode melhor perceber de forma mais acentuada, analisando sob a perspectiva elaborada por 

Leff, o embate dialético entra a Racionalidade Capitalista e a Racionalidade Sustentável. 

No campo do ISE podemos observas as ações de indivíduos que operam sob a ótica 

financeira mainstream do “bazar de racionalidade” (cf. GODECHOT, 2000), que pode ser 

definido como a maneira que as estratégias de análise são orientadas. Godechot não considera 

as posições sociais ocupadas pelos investidores, ou seu objetivo de lucrar, como fator 

determinante para suas escolhas individuais. Relações como as construídas durante a 

aprendizagem seja escolar ou não e o no meio profissional, também são fatores que 

influenciam o modo de agir do investidor. Existe um desejo, por parte desse tipo de 

investidor, de valorizar suas estratégias lucrativas “simbolicamente para a construção e a 

confirmação de uma identidade profissional e social”. (SARTORE, 2011). 

Também podemos observar a ascensão de uma nova forma de investidor que busca 

uma transformação da racionalidade financeira. Esses novos investidores não pressupõem 

uma universalidade nem das ciências econômicas, nem das ações financeiras. São levadas em 

conta características culturais e sobretudo a questão histórica na formulação de suas 

estratégias financeiras. 

Nesse contexto, a reconstrução histórica da configuração do próprio ISE se torna 

indispensável para compreendermos todos os embates simbólicos que o criaram e que dele 

emergiram. 

 

 Tudo que a ciência econômica apresenta como (...) conjunto de disposições 
do agente econômico que fundamentam a ilusão da universalidade (...) é na 
verdade um produto paradoxal de uma longa história coletiva que é 
reproduzida sem cessar nas histórias individuais as quais, apenas a análise 
histórica pode dar conta de explicar. (BOURDIEU, 2005, p.16)  

 

Observar a gênese de determinado índice, levando em conta os agentes envolvidos 

também torna dados econômicos, estatísticos e o próprio processo de inclusão ou exclusão de 

empresas desta carteira em algo perceptivo dentro do processo histórico, desconstruindo a tese 

de que o método estatístico é anti-ideológico. 
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4.1.3 A Construção Social do Processo de Inclusão e Exclusão das Empresas no ISE 

 

O processo de seleção das empresas no ISE foi logo de início, desde a formulação do 

índice11, um campo de lutas simbólicas entre os investidores que tinham suas ações ancoradas 

na racionalidade capitalista e os que se guiavam pela racionalidade sustentável.  

O primeiro Conselho do ISE12, que manteve sua configuração inicial até 2005, havia 

aderido às teses apresenta pela ala sustentável e excluiu desta carteira empresas ligadas aos 

setores de bebidas alcoólicas, tabagismo e armamentista sob a justificativa de que não adianta 

apenas as empresas seguirem em seus processos produtivos todos os itens da cartilha 

sustentável se, ao final da produção, a mercadoria for de caráter insustentável no longo 

prazo.(GAMBA, 2005). 

A reação dos investidores mainstream, evidentemente, foi de contestação à decisão do 

Conselho do ISE (CISE) e que, pautados por uma retórica fundamentada exclusivamente em 

preceitos do livre mercado, afirmaram que excluir uma empresa levando em conta a 

mercadoria não fazia sentido, pois tal decisão caberia apenas aos consumidores e não ao 

investidor. O índice deveria levar em conta apenas se a organização produtiva é sustentável, 

se trabalha de acordo com a legislação vigente, se apresenta programas sociais e se possui 

responsabilidade social. Quaisquer outros critérios de seleção além destes corresponderiam a 

ações de “ONG com viés bem dirigido”, ou seja, de caráter puramente ideológico. (GAMBA, 

2005) 

. A pressão contra a CISE por parte do mercado financeiro e do poder político das 

empresas de bebidas alcoólicas, tabaco e armas, aumentava constantemente e, quando a 

decisão não foi revista, a própria existência e constituição do CISE foi colocada em debate. A 

Associação Brasileira de Companhias Abertas (ABRASCA), que constitui uma forte entidade 

empresarial ligada à lógica mainstream, afirma que a CISE é composta por ONGs 

ideológicas. O lobby empresarial ameaça cortar patrocínio da CISE e a criticar a própria 

existência do índice, taxando-o de “índice da discórdia”. (PAVINI; GAMBA, 2005). 

Tem início um processo de significação das palavras inclusão e exclusão para os 

investidores da carteira do ISE que se estenderia ao próprio mercado financeiro brasileiro. 

(SARTORE, 2011). 

                                                 
11 O índice foi lançado em primeiro de dezembro de 2005, mas o Conselho do ISE (CISE) começou os debates 
sobre seus caracteres técnicos do ISE ainda em 2004. 
12 Tomei conhecimento de que as atas das reuniões fazem parte do arquivo da BM&FBOVESPA. Entrei em 
contato com o objetivo de ter acesso aos arquivos, porem foi-me dito que, por pedido das empresas participantes, 
todas as atas de reuniões relacionadas ao ISE estão indisponíveis para consulta. 
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O CISE tenta rebater as críticas afirmando que em todos os países que foram 

constituídos índices de Sustentabilidade, a participação de ONGs, agências estatais e outras 

formas de organização civil foram tendências. Porém, a pressão política por parte dos 

mainstream se mostrou incontornável e em uma nova reunião foi liberada a participação das 

empresas antes excluídas. 

A decisão acelerou o processo de cisão dentro do próprio CISE13. Logo ao término da 

votação, o IBASE anunciou que oficialmente se retiraria do conselho e realizou uma série de 

críticas ao CISE, julgando que este teria abandonado suas próprias convicções de 

responsabilidade social. O IBASE também acusou o CISE de ter cedido a pressões financeiras 

e políticas de grandes empresas como AmBev. (REBOUÇAS, 2005). 

A polarização entre organizações que se pautam pela política mainstream e as que 

possuem outro tipo de racionalidade colocou em campos opostos entidades com forças 

políticas muito discrepantes. Este embate terminou de forma ambígua, e ao mesmo tempo em 

que reafirmou a dominação mainstream no campo financeiro, inseriu questões de cunho 

ambiental, social e ético, outrora ignoradas, no centro do processo de desenvolvimento do 

mercado financeiro. Desta forma, podemos afirmar que a hegemonia existente até então 

começou a ser questionada e o grupo precisou fazer concessões. Anos depois, o “crash” da 

Bolsa de Nova York, que deu início à crise financeira de 2008, foi mais um duro golpe na 

hegemonia da racionalidade mainstream. (SARTORI, 2011). 

Como foi possível perceber, a grande disputa política pelo índice demonstra a 

significativa importância deste objeto como fonte provedora de entendimento sobre as lutas 

simbólicas que ocorrem em seu âmbito, e já extrapolam a própria realidade do mercado 

financeiro, incentivada pela dialética entre a racionalidade capitalista e a racionalidade 

sustentável. 

 

4.1.4 A Computação dos Dados e as Pressões Políticas e Sociais 

 

Mesmo após o racha e as críticas feitas pelo IBASE, o CISE continuou a exercer suas 

funções na construção do ISE14. Com a definição sobre os critérios de elegibilidade para as 

                                                 
13 Até aquele momento o CISE era composto por 8 organizações de diferentes tipos sociais – ABRAPP, 
APIMEC, ANBID, BOVESPA, ETHOS, IBGC, IBASE e o Ministério do Meio-Ambiente.  
14 Seu desenho metodológico é de responsabilidade do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da FGV-
EAESP e tem por base um questionário com sete dimensões: Ambiental, Social, Econômico-Financeiro, 
Governança Corporativa, Geral (temas como participação feminina nos conselhos diretores), Natureza do 
Produto e Mudanças Climáticas. A avaliação da empresa é feita e dois âmbitos: quantitativo (respostas dos 
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empresas que desejam participar do fundo, o próximo passo seria estabelecer como computar 

esses dados e definir a metodologia a ser usada. 

Os critérios de seleção elaborados pelo CISE criaram um universo no qual as 150 

empresas com maior liquidez em bolsa, independente da atividade econômica, seriam as 

elegíveis. A questão se voltou para qual deveria ser a metodologia utilizada no processo de 

quantificação de um conceito abstrato de sustentabilidade. (SARTORE, 2011). 

A entidade escolhida para criar os mecanismos que possibilitariam às empresas serem 

comparadas entre si foi o Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas 

(CES-FGV).  

O CES-FGV optou pelo uso de um questionário objetivo15 como método de coleta de 

dados estatísticos16 por julgar ser a forma mais eficiente de padronização dos dados. Essa 

padronização possibilitaria, desta forma, o cruzamento dos dados. 

Outra conclusão do CES-FGV acerca de questões metodológicas diz respeito ao 

modelo do questionário. Foi escolhido um modelo Triple Bottom Line que busca “avaliar as 

empresas em suas dimensões referentes às pessoas (people), ao planeta (planet) e à sua 

rentabilidade (profit). Por isso, o questionário é dividido em três dimensões, social, 

econômica e ambiental acrescido da dimensão “governança corporativa””. (SARTORE, 

2011). 

Apesar das críticas dos setores mais conservadores das instituições financeiras e 

empresariais, o CES-FGV, junto com o CISE, conseguiu aprovar que o peso das questões 

contidas no questionário seria mutável e teria suas alterações lastreadas no contexto social, 

político e econômico em que o país se insere no momento da sua elaboração. Em última 

instância, essa proposta do CES-FGV colocou um peso social muito elevado na formulação 

do questionário com o objetivo de melhor responder aos anseios e questões debatidas pela 

sociedade civil, não necessariamente participante direta das ações realizadas no mercado 

financeiro. (BM&FBOVESPA, 2010). 

                                                                                                                                                         
questionários) e qualitativo (envio de documentos comprobatórios de forma amostral) (BM&FBOVESPA, 
2015). 
15 Um questionário objetivo é uma ferramenta de coleta de dados que deve ser respondida apenas por “sim” ou 
“não”. 
16 Uma versão preliminar foi enviada as empresas, o que causo uma eclosão de questionamentos, críticas e 
sugestões. A principal reclamação dizia respeito à não divulgação dos valores de cada questão. As empresas 
afirmavam que sem saber os valores e pesos das questões não poderiam antever seus principais pontos fracos e 
fortes. O CISE respondeu as críticas argumentando que divulgar as pontuações das questões poderia incentivar 
as empresas a realizar a prática de “conta de chegada” ao invés de incentivar a uma melhora geral e real. 
(CAMBA, 2005). 
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Tal atitude também impede a liberação dos valores de cada questão do questionário, 

justamente por serem mutáveis pelo contexto social ano a ano, algo completamente singular 

nas carteiras oferecidas pela BM&FBOVESPA. Isso também protege a legitimidade do 

questionário, pois dificulta a manipulação de dados por parte das empresas elegíveis. 

O resultado deste método de questionário pode se observar nos questionários 

disponibilizados pela BM&FBOVESPA. Seguindo as mudanças no contexto social o 

questionário mudou diversas vezes desde sua formulação em 2005 até o recém liberado 

formulário de 2016. (BM&FBOVESPA, 2010). 

Em 2006, por exemplo, durante o escândalo do mensalão17, foram incluídas duas 

questões sobre corrupção e mais recentemente em 2011, no rastro dos debates que já se 

faziam presentes devido ao Rio+20, foram incluídas questões sobre mudanças climáticas. Em 

2015 passou a fazer parte do questionário a indagação sobre o número de mulheres 

participantes do conselho diretor das empresas. (BM&FBOVESPA, 2010). 

A computação é um objeto matemático muito proveitoso em análises sociológicas, 

pois a construção de uma maneira de calcular não é descolada da realidade que se insere. 

Assim sendo, qualquer agência que busque edificar um método quantitativo de análise está 

sujeita tanto à racionalidade nas quais os atores estão investidos, seja sustentável ou 

mainstream, quanto aos capitais econômicos, simbólico e cultural. 

A aplicação desta metodologia representou uma quebra essencial e singular no 

mercado financeiro brasileiro demonstrando uma nova forma de relação entre a sociedade e o 

mundo das finanças. Alguns financistas não-mainstream acreditam que este método reflete 

melhor a realidade e pode ser uma forma futura de garantir maior estabilidade no mercado. . 

(BM&FBOVESPA, 2010).  

 

4.1.5 O Índice Concluído e sua Atualidade 

 

O fim do processo de configuração do ISE marca o surgimento de uma nova entidade 

econômica composta, inicialmente, por 28 empresas. Um resultado satisfatório se levarmos 

em conta a pouca ou nenhuma experiência sobre a forma de produção sustentável das 

empresas. Em termos numéricos aproximadamente 19% das empresas elegíveis ao ISE 

conseguiram participar da carteira, o que não pode ser considerado um resultado negativo. 

                                                 
17 O “mensalão” foi como se convencionou chamar um escândalo de corrupção ocorrido no primeiro governo 
Lula e que consistiu na compra de parlamentares visando à aprovação de projetos de interesse do Governo.  
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Ao fim de 2005 os primeiro balanços puderam ser feitos, com resultados positivos e 

negativos se manifestando. Em termos de investimento a carteira de ISE registrou uma 

performance18 elevada, porém 62,3% dos seus títulos eram compostos por agentes do setor 

bancário. (BOVESPA, 2005). 

 Aos olhos de alguns financistas a incapacidade do índice refletir de forma clara a 

Responsabilidade Social das Empresas e os benefícios dessas políticas empresariais para as 

próprias empresas, poderia significar que o índice estaria fadado a representar somente o setor 

bancário tendo sua performance afetada pelas oscilações dos títulos bancários. (SÂO PAULO, 

2006). 

Porém, o sucesso do ISE, que um mês após o seu lançamento já exibia uma maior 

performance frente aos índices mais tradicionais, representava toda a potencialidade de 

crescimento desta carteira. 

As potencialidades ficaram ainda mais proeminentes quando, com a deflagração da 

crise financeira de 2008 a carteira dos ISE apresentou ganhos reais. Esse resultado inesperado 

fez crescer o numero de empresas que queriam se utilizar o ISE como forma de ganhar 

reconhecimento. (BOVESPA, 2009). 

Diversos investidores, impactados pelas mazelas devastadoras da crise, passaram a 

levar em conta as práticas das empresas e a investir sob a ótica da racionalidade sustentável. 

Os investidores passam a acreditar que a alocação de capital pode contribuir em uma mudança 

de postura da empresa e de certa forma acelerar ainda mais o desenvolvimento sustentável 

como meio de produção.   

Por outro lado, a obsessão dos investidores mainstream por resultados rápidos 

estimula os gestores das empresas a pensar apenas no retorno imediato. No curto prazo, os 

investimentos em políticas sustentáveis, éticas e ambientais podem ser custosos. (SCHIAVO, 

2007). 

A grande transformação na racionalidade do investidor, como veremos mais 

detalhadamente no próximo capitulo, é aumentar o foco e passar a analisar as práticas de 

negócios das empresas de forma mais atenta antes de alocar seus recursos. Isso faria com que 

as empresas que ainda não trabalham sob a ótica da racionalidade sustentável passassem a ser 

forçadas a reorganizar sua produção pelo medo da perda de capital. O objetivo não seria mais 

o ganho individual de curto prazo, mas um ganho individual e coletivo que se materializaria 

                                                 
18 É um termo econômico, geralmente associado a carteiras de valores, que remete a resultado e rendimentos 
obtidos. 
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no longo prazo. O investidor, deste modo, passa a agregar às suas ações também o papel de 

analista do comportamento empresarial. (SCHIAVO, 2007) (BM&FBOVESPA, 2012). 

Os primeiro resultados computados de forma mais meticulosa foram disponibilizados 

em 2007 apresentando as seguintes informações: 

 

EMPRESAS 

PART 

(%) Setor econômico/ Segmento  

AES TIETE 0,527 Utilidade pública/ Energia elétrica 

AM INOX BR 0,684 Materiais Básicos/ Siderurgia 

ARACRUZ 1,766 Matérias básicos/ Madeira e papel/ Papel e celulose  

BRADESCO 19,554 Financiamento/ Intermediário financeiros/ Bancos 

BRASIL 3,057 Financiamento/ Intermediário financeiros/ Bancos 

BRASKEM 0,672 Materiais Básicos/ Químicos/ Petroquímicos  

CCR RODOVIAS 0,94 Construção e transporte/ Transporte/ Exploração de rodovias 

CEMIG 3,615 Utilidade pública/ Energia elétrica 

CESP 1,431 Utilidade pública/ Energia elétrica 

COELCE 0,152 Utilidade pública/ Energia elétrica 

COPEL 0,154 Utilidade pública/ Energia elétrica 

COPEL 0,7350 Utilidade pública/ Energia elétrica 

CPFL ENERGIA 1,1960 Utilidade pública/ Energia elétrica 

DASA 0,4830 Consumo não cíclico/ Saúde/ Serviços médicos 

ELETROBRAS 2,5030 Utilidade pública/ Energia elétrica 

ELETROPAULO 0,8260 Utilidade pública/ Energia elétrica 

EMBRAER 3,7820 Bens industriais/ Material de transporte/ Material aeronáutico 

ENERGIAS BR 0,4360 Utilidade pública/ Energia elétrica 

GERDAU 4,4000 

GERDAU MET 2,5710 
Matérias básicos/Siderurgia e metalurgia 

IOCHP-MAXION 0,2330 Bens industriais/ Material de transporte/ Material rodoviário 

ITAUBANCO 16,500 Financiamento/ Intermediário financeiros/ Bancos 

LIGHT S/A 0,2290 Utilidade pública/ Energia elétrica 

NATURA 0,5410 Consumo não cíclico/ Produtos de uso pessoal 

PERDIGAO S/A 0,9860 Consumo não cíclico/ Alimentos/ Carnes e derivados 

PETROBRAS 25,000 Petróleo, gás e biocombustível/ Exploração e refino 

SABESP  1,2990 Utilidade pública/ Água e saneamento 

SADIA S/A 1,0960 Consumo não cíclico/ Alimentos/ Carnes e derivados 

SUZANO PAPEL 1,1143 Material básico/ Madeira e papel/ Papel e celulose 

SUZANO PETR 0,1410 Material básico/ Químicos/ Petroquímicos 

TRACTABEL 1,1870 Utilidade pública/ Energia elétrica 

VCP 1,5140 Material básico/ Madeira e papel/ Papel e celulose 

WEG 1,2400 Bens industriais/ Máquinas equipamentos/ Motores e compressores 

Tabela 1. Carteira do ISE 2007 
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Apesar de ainda representar o maior segmento dentro do ISE, o setor bancário viu sua 

participação na carteira reduzir de 62,3% para 39.1% em apenas dois anos. Esse resultado 

esvaziou o discurso crítico de parte de setores financistas mais conservadores, de que o índice 

refletiria apenas a capacidade de atração de capital, motivada pela lógica do investimento 

responsável, do setor bancário e não do setor empresarial como um todo. 

Outro destaque relevante é o peso da participação da Petrobrás que chega a 25%, o que 

possibilita duas análises. A primeira diz respeito à imagem de sustentabilidade através da qual 

a empresa tenta atrair capital, se desvinculando das percepções negativas que a própria 

atividade extrativa gera.  

Já a segunda demonstra um claro apoio governamental à solidificação do índice. As 

entidades públicas nos últimos anos têm sido ferramentas de incentivo a determinadas práticas 

econômicas que respondem a uma visão desenvolvimentista nacional. Vale relembrar que o 

Ministério do Meio Ambiente é um dos órgãos que compõe a CISE e, portanto, demonstra um 

interesse público no índice. (SCHIAVO, 2007).  

Apesar de diversas pressões políticas e econômicas perpetradas por agentes 

econômicos e empresariais para tornar elegíveis determinadas empresas de cadeias 

produtivas, nenhuma empresa ligada à produção de bebidas alcoólicas, armas e tabaco 

conseguiu a pontuação necessária no questionário para entrar na lista que compõe o ISE. 

Podemos observar mais facilmente acompanhando o quadro de representatividade de 

seguimento no ISE. 

 

Seguimento Quantidade 

total de 

empresas 

no ISE 

Participação 

no ISE (%) 

Representatividade do 

segmento no ISE (em 

relação ao total de 

empresas do mesmo 

segmento com ações 

negociadas na BOVESPA) 

(%) 

Representatividade 

do segmento dentro 

do ISE (em relação 

ao total de 

empresas do ISE) 

(%) 

Energia Elétrica 11 12,4 22,45 35,48 

Siderurgia 2 7,7 25 6,45 

Papel e Celulose 3 4,4 42,86 9,68 

Bancos 3 39,1 8,57 9,68 

Petroquímicos 2 0,8 22,22 6,45 

Exploração de 
rodovias 1 0,9 9,09 3,23 

Serviços Médicos 1 0,5 20 3,23 

Material 
Aeronáutico 1 3,8 100 3,23 

Material Rodoviário 1 0,2 9,09 3,23 
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Produtos de uso 
pessoal 1 0,5 100 3,23 

Carnes e derivados 2 2,1 25 6,45 

Água s saneamento 1 1,3 20 3,23 

Exploração e refino 1 25 20 3,23 

Motores e 
compressores 1 1,2 33,33 3,23 

Representatividade dos seguimentos no ISE em 2007 

 

 

A tendência de queda da participação bancária se acelerou após a crise de 2008. Em 

2016 a BM&FBOVESPA anunciou os primeiros resultados preliminares da carteira de ISE 

dez anos após sua concepção.  

A carteira reuniu em 2015 40 ações de 35 empresas das 200 companhias que detém as 

ações mais líquidas da Bolsa na virada da carteira. Também é possível constatar um aumento 

da diversidade passando de 14 para 16 o número de setores produtivos da economia 

representados na carteira do ISE. Essas empresas somam R$ 960,52 bilhões em valor de 

mercado e equivalem a 44,75% do total do valor das companhias com ações negociáveis na 

BM&FBOVESPA. (BM&FBOVESPA, 2015). 

As empresas também cederam, em sua maioria, à reivindicação dos investidores que 

demandavam mais transparência. Das 35 empresas, 33 aceitaram disponibilizar ao público 

interessado as respostas dadas em seus questionários. Tal ação deu mais legitimidade e 

transparência para o ISE e confiança para o investidor. 

A grande expectativa dos dados liberados foi que pela primeira vez desde a criação do 

ISE o mercado financeiro brasileiro estava em crise e com tendência de retração. E a 

instabilidade no mercado, ocasionada pela falta de confiança do investidor e do empresário na 

economia já contaminava empresas, o que diminuía retornos e a captação de capital.   

Acreditava-se que o investidor ficaria tentado a se voltar para investimentos de curto 

prazo, voltados unicamente para garantir o lucro imediato, e que a racionalidade sustentável 

não suportaria as péssimas projeções que começaram em 2010.  

Em virtude deste cenário de crise prolongada acreditava-se que o investimento 

socialmente responsável seria mais frágil, pois a demanda por uma participação aprofundada 

do investidor, quase como parceiro e fiscalizador na ascensão da forma de produção 

sustentável no âmbito das empresas, diminuiria o interesse pela carteira ISE. O maior tempo 

necessário que o investidor deveria despender em suas decisões e o retorno mais baixo 
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financeiramente, pela lógica do investimento mainstream, deveria servir como uma carga de 

repulsa ao ISE frente a outras carteiras mais convencionais. 

 Entretanto, na prática, os investidores, durante a crise de 2008 e durante os períodos 

de incerteza iniciados em 2010, ampliaram suas participações no ISE. O Índice apresentou 

uma rentabilidade, em seus 10 anos de existência, de +128,88% contra +51,28% do Ibovespa. 

(BM&FBOVESPA, 2015). 

O acompanhamento cuidadoso por parte dos investidores, amparados pela lógica do 

investimento socialmente responsável, também apresentou resultados inesperados. O maior 

conhecimento e fiscalização das ações das empresas também reduziram consideravelmente 

fraudes empresariais, como maquiagem contábil, e inibiram especulações no mercado 

financeiro, pois um dos símbolos desse tipo de investidor é a preocupação com as mazelas 

causadas pelo mercado financeiro e pela economia globalizada como um todo. 

(BM&FBOVESPA, 2015). 

   O benefício da forma de investir amparada pela racionalidade sustentável fica 

evidente quando percebemos que o ISE apresentou uma volatilidade de 25,57% contra 

42,81% da Ibovespa. 

As empresas que foram aptas a incorporar a carteira de ISE em 2015 foram: 

 

Carteiras de 2015  

AES TIETE COPEL FLEURY LOJAS RENNER 

B2W CPFL GERDAU* SANTANDER 

BANCO DO BRASIL DURATEX GERDAU MET SULAMERICA 

BRADESCO ECORODOVIAS ITAÚSA TELEFÔNICA 

BRASKEM EDP ITAÚ UNIBANCO TIM* 

BRF ELETROBAS KLABIN TRACTABEL 

CCR ELETROPAULO LOJAS AMERICANAS VALE 

CEMIG EMBRAER* LIGTH WEG 

CIELO EVEN NATURA SABESP* 

COELCE FIBRIA JSL   

*empresas que não divulgaram as respostas de seu questionário 

 

 

O documento disponibilizado pela BM&FBOVESPA também enumerava os 

principais pontos positivos das empresas que compõem a carteira de ISE e que foram citados 

como relevantes pelos próprios investidores na hora de investir.  
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• 75% das empresas incluem avaliações e discussões periódicas de temas 

socioambientais nas reuniões do Conselho de Administração ou comitês que 

reportam a ele. 

• 56% contam com uma ou mais mulheres em seus Conselhos de Administração, 

como conselheiras efetivas contra 46% no ano anterior. 22% contam com a 

participação de um ou mais negros no Conselho de Administração, como 

conselheiros efetivos. 

• 93% declaram possuir política corporativa sobre mudanças climáticas pelo 

Conselho Administrativo ou pela alta direção. 

• 56% das empresas incluem critérios/indicadores relacionados aos seus 

desempenhos socioambientais entre métrica de avaliação e de remuneração 

variável de seus administradores (conselheiros e/ou diretores). 

• 80% das empresas afirmam ter uma política de riscos e 92%, uma gestão de 

riscos corporativos com aspectos socioambientais. 

• 100% das empresas publicam Relatório de Sustentabilidade conforme as 

diretrizes da GRI. 

• 93% das empresas adotam procedimentos ou prática de avaliação de potenciais 

impactos (positivo ou negativo) sobre a biodiversidade, sendo que 10% o 

fazem de forma sistemática também em sua cadeia de valor. 

• 93% das empresas afirmam que se comprometem com metas de redução de 

GEE previamente estabelecidas e, destas, 53% atingiram seus objetivos ou 

mesmo os superaram. E somente 7% ainda não estabeleceram metas. 

• 89% das empresas possuem processos e procedimentos implementados em 

relação à aplicação de critérios socioambientais para a gestão de todos os seus 

fornecedores críticos. Dessas apenas 37% têm exigências de cumprimento da 

legislação trabalhista em relação ao quadro de  empregados dos fornecedores. 

(BM&FBOVESPA, 2015). 

 

Podemos concluir que os dez anos que se seguiram ao lançamento do ISE foram anos 

de divulgação, na maior parte amparada por dados incrivelmente satisfatórios. Porém, e acima 

de tudo, foram anos que marcaram uma tentativa de combate a uma racionalidade 

mainstream, ou nas palavras de Henrique Leff, racionalidade capitalista, e uma defesa feroz 

dos preceitos da racionalidade sustentável ancorada no modo de pensar do Investimento 
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Socialmente Responsável. Esta racionalidade já se apresenta como realidade devido à ampla 

aceitação do ISE e à ascensão de forma sólida de um Mercado para o Investimento 

Socialmente Responsável no Brasil. 

  

O sistema financeiro começa a entender que a sustentabilidade não é mais 
uma opção”, diz o português Miguel J. Martins, especialista em 
sustentabilidade do Departamento de Finanças do IFC. Em entrevista ao 
Valor, ele afirma que o Brasil, nesse ponto, merece destaque. “Há bancos 
avançando rápido na sustentabilidade, mas como no Brasil não há. O Brasil é 
a vanguarda mundial. (BARROS, 2007, s.p.). 
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5 OS INVESTIDORES SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS 

 

Neste capítulo, cumprirá analisar o investidor socialmente responsável como individuo 

ativo no meio social. Será traçado um perfil de uma amostra selecionada ao acaso através de 

análises qualitativas e quantitativas para determinar as ansiedades e motivações que fazem 

estes indivíduos se sentirem representados por um índice pouco heterodoxo.  

 

5.1 O Investidor e o ato de Investir 

 

Para ter acesso às ações que são negociadas na Bolsa de Valores, o investidor, ou 

futuro investidor, precisa seguir determinados passos. Primeiramente precisa-se saber que a 

compra de ações acontece na BM&FBOVESPA e que essa negociação não é direta com o 

investidor, mas ocorre por meio de corretoras habilitadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM19. 

É possível acessar uma lista de corretoras credenciadas nos sites da BM&FBOVESPA 

e no próprio site da CVM. Para começar a poder participar da compra e venda de ações, deve-

se fazer um cadastro, muito parecido aos que são feitos quando se abre uma conta em um 

banco, em uma corretora credenciada informando nome, RG, CPF e comprovante de 

residência. Em seguida a própria corretora abre uma conta para o investidor na Bolsa. 

(BM&FBOVESPA, 2015). 

As ações podem ser compradas de três maneiras: 

 

• Fundos de Investimento, no qual cada investidor possui uma cota 

correspondente a uma porcentagem do total de ações que tem do fundo. Todo 

fundo deve ter um gestor certificado pela CVM que tem como função 

coordenar a compra e venda das ações. 

• Clube de Investimento, o qual não precisa de um gestor. Os clubes são 

associações entre no máximo 50 indivíduos (em geral famílias, grupos de 

amigos e colegas de trabalho) e dentre eles um representante escolhido para 

transmitir as ordens de compra e venda de ações à corretora. 

                                                 
19 A Comissão de Valores Mobiliário (CVM) é uma autarquia instituída em 1976 e vinculada ao Ministério da 
Fazenda. A função da CVM é disciplinar, fiscalizar e normalizar a atuação de diversos integrantes do mercado 
de valores mobiliários. ( informação disponível em www.cvm.gov.br). 
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•  Individualmente, a pessoa controla a ordem de compra e venda das ações 

diretamente com a corretora. (CVM, 2015). 

 

Pesquisando sobre os Fundos de Investimento encontrei no Banco do Brasil um 

fundo20 ligado ao Índice de Sustentabilidade Empresarial. Optei por Fundos de Investimento, 

pois imaginava que o relacionamento com um gestor poderia abrir a possibilidade de 

interação com outros investidores responsáveis. 

O Banco do Brasil apresenta em seu site o Fundo da seguinte maneira21: 

 

Para você que busca rentabilidade a médio e longo prazos e pretende investir 
em ações de empresas que compõem a carteira teórica do Índice de 
Sustentabilidade Empresarial – ISE (...) e que são engajados com questões 
socioambientais. (BANCO DO BRASIL, 2015). 

 

O fundo gerido pelo Banco do Brasil também possui algumas peculiaridades. A 

aplicação inicial mínima para ingressar como investidor é somente de R$ 15,00. Isso 

possibilita a entrada e associação ao fundo de diferentes indivíduos com diferentes condições 

sociais, culturais e diferentes faixas etárias.  

Procurei uma agência para conversar com o gerente especializado da área. Entrei 

como investidor dos ISE e apresentei-lhe meu projeto de pesquisa. Ele me informou que não 

poderia repassar nenhum contato dos integrantes do fundo, mas poderia entrar em contato por 

email convidando os investidores, que demonstrassem interesse, a participar de uma série de 

questionários e entrevista para uma pesquisa, a nível acadêmico, sobre o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial e seus investidores responsáveis. 

Repassei ao gerente que tinha como objetivo amostral, se possível, alcançar um total 

de 50 questionários e que fosse alcançado um número razoável de indivíduos que se 

interessassem em participar da fase voltada para a entrevista.   

 Envie um questionário22 simples que foi repassado pelo gerente aos demais membros 

do fundo especificando a não vinculação do questionário ao índice ou ao Banco do Brasil e à 

não necessidade de preenchimento ou devolução do questionário. Foi repassado que o caráter 

                                                 
20 
http://www37.bb.com.br/portalbb/fundosInvestimento/fundosinvestimento/gf07,802,10340,10340,1,0.bbx?fundo
=137 
21 
http://www37.bb.com.br/portalbb/fundosInvestimento/fundosinvestimento/gf07,802,10340,10340,1,0.bbx?fundo
=137 
22 As perguntas dos questionários foram totalmente objetivas, cabendo ao participante apenas assinalar a resposta 
que condizia com sua realidade. 
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da pesquisa era de participação voluntária. Foi comunicado também que haveria uma segunda 

seção que envolveria entrevistas com um pesquisador da Universidade Federal Fluminense. 

Também foi repassado que esta segunda fase da pesquisa seria desvinculada da primeira e o 

caráter de participação era voluntário. 

Aproximadamente dois meses depois fui contatado pelo gerente que me repassou a 

resposta de alguns formulários e que tiveram indivíduos que haviam se prontificado a 

participar da segunda fase da entrevista. 

Evidente que todos os indivíduos da minha amostra são residentes da cidade do Rio de 

Janeiro, o que impossibilita em última instância generalizar, a nível nacional, qualquer padrão 

existente nas formas de agir e pensar deste universo específico. Entretanto, resultados obtidos 

tanto pelas entrevistas, quantos pelas respostas obtidas no questionário indicam características 

e anseios específicos não compartilhados majoritariamente por financistas mainstream. 

 

5.1.1 O Recorte Amostral do Questionário 

 

Com o objetivo de melhor organizar e visualizar os resultados do questionário foi 

elaborado inicialmente uma tabela de freqüência23 com intervalos de classe.  

 

Tabela Distribuição com Freqüência de Intervalos de Classe 

Intervalo de Classe Freqüência Freqüência Relativa Acumulada (fri)(%) 

10 I---------20 1 2% 

20 I---------30 5 10% 

30 I---------40 21 42% 

40 I---------50 16 32% 

50 I---------60 6 12% 

60 I---------70 1 2% 

Total 50 100% 

 

Podemos constatar que a maioria dos investidores socialmente responsáveis pertence a 

uma faixa etária compreendida entre 30 e 50 anos. Recortando-se os resultados obtidos pelo 

questionário podemos observar também que 86% dos indivíduos que optaram por esse fundo 

de investimento, e responderam ao questionário, possuem menos de 50 anos. 

                                                 
23 A tabela de distribuição de freqüência com intervalo de classe é uma tabela que contém os intervalos de classe 
na primeira coluna, e suas respectivas freqüências na segunda coluna. Neste caso os valores da variável X são 
agrupados em intervalos de classe. (TOLEDO e OVALLE, 2004)  
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Esse resultado não apresenta diferença significativa em relação aos levantamentos da 

BM&FBOVESPA relacionados à faixa etária dos investidores em geral, ignorando as 

diferentes carteiras. Nesse levantamento de 2009, foram contabilizadas 521.196 contas de 

investidores. Dentre essas contas, 28,44% são investidores na faixa etária entre 26 e 35 anos, 

22,61% de 36 a 45 e 18,76% de 46 a 55. (ALVES, 2009). 
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Observando o gráfico de barras podemos perceber claramente a concentração etária 

dos investidores dos 30 aos 40 anos. 

A concentração de renda desses investidores também não apresentou grande 

disparidade em comparação aos números liberados pela BM&FBOVESPA. 

 

Tabela Distribuição com Frequência de Intervalos de Classe 

Intervalo de Classe* Frequência Frequência Relativa Acumulada (fri)(%) 

até 5 salários mínimos 1 2% 

5 à 10 salários mínimos 5 10% 

10 à 15 salários mínimos 13 26% 

15 à 20 salários mínimos 22 44% 

mais de 20 salários mínimos 5 10% 

Total 50 100% 

 

Observando a tabela é possível perceber uma concentração de renda salarial entre 10 e 

20 salários mínimos. Esse universo engloba 70% dos investidores socialmente responsáveis 

que aceitaram responder ao questionário. 
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Tabela Distribuição com Freqüência de Intervalos de Classe 

Regiões do RJ onde moram os ISR pesquisados Frequência Frequência Relativa Acumulada (fri)(%) 

Centro 2 4% 

Zona Norte 5 10% 

Zona Oeste 12 24% 

Zona Sul 31 62% 

Total 50 100% 

 

A questão habitacional também não se desvirtuou das tendências apresentadas por 

outros fundos. Vale ressaltar que dos 31 que moram na Zona Sul, 19 moram no Leblon ou 

Ipanema, ou seja, dois dos bairros de maior concentração de renda do Rio de Janeiro. Já os 

habitantes da Zona Oeste estão divididos apenas nos dois bairros de classe média-alta da 

região, 8 moram na Barra e 3 no Recreio.   

Esse resultado também não foge dos resultados encontrados pelas pesquisas realizadas 

pela BM&FBOVESPA. (BM&FBOVESPA, 2014). 

A presente análise quantitativa feita partindo dos resultados obtidos através do 

questionário revelou que os investidores socialmente responsáveis correspondem, em sua 

esmagadora maioria, às elites da cidade do Rio de Janeiro. Tanto os investidores mainstream, 

quanto os investidores socialmente responsáveis apresentam similares condições de capital 

financeiro e cultural. 

Se as condições materiais dos investidores mainstream são semelhantes às dos 

investidores socialmente responsáveis, por quais motivos optam por seguirem lógicas de 

investimento tão diferentes? 

 

5.2 Entrevistas e a Manifestação da Racionalidade Sustentável 

 

A entrevista é uma importante ferramenta para a Sociologia como técnica para a 

captação de dados subjetivos. Amplamente difundida pelo departamento de Sociologia e 

Antropologia da Universidade de Chicago nos anos de 1910, esse método de coleta de dados 

rapidamente se desenvolveu como principal forma de se obter dados qualitativos. 

As pesquisas qualitativas sociológicas trabalham buscando as motivações, 

significados, crenças e valores de seus objetos de pesquisa. (MINAYO, 1996). Muitas vezes o 

incentivo para a pesquisa parte de interrogações do próprio pesquisador e, de certa forma, isso 

impossibilita o caráter neutro do pesquisador para com a pesquisa, demonstrando suas 
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preocupações científicas que influenciam na forma de coleta e nas análises dos dados. 

(BECKER, 1994). 

A preparação da entrevista é uma das etapas mais fundamentais da pesquisa, o 

planejamento deve ser cuidadosamente pensado e o pesquisador deve tomar cuidado para não 

formular questões ambíguas, arbitrárias, absurdas e principalmente, tendenciosas. É 

importante também procurar manter uma sequência lógica de perguntas durante o processo de 

entrevista para criar uma percepção de continuidade na conversação para facilitar a 

participação do entrevistado. (BOURDIEU, 1999).  

Dentre todas as formas possíveis de entrevistas utilizadas nas Ciências Sociais, a que 

melhor se apresentou como satisfatória aos interesses da pesquisa foi classificada por Maria 

Minayo (1993) como história de vida (HV). A entrevista HV tem como característica uma 

constante interação do pesquisador e do entrevistado, e tem como maior objetivo retratar as 

experiências vivenciadas em momentos específicos por indivíduos, grupos ou organizações. 

Diversas vezes durante a entrevista experiências e pensamentos dos entrevistados 

chegam ao pesquisador em forma de desabafo, ou, até mesmo, confidência. Esse tipo de 

interação e proximidade entre o pesquisador e o entrevistado fornece um material rico e 

diverso que pode ser uma ferramenta para se compreender uma dimensão coletiva partindo de 

uma percepção individual. (QUARESMA, 2005). 

Conduzir a entrevista de forma aberta também foi uma opção, uma vez que uma maior 

quantidade de informação sobre determinado tema, segundo a visão do entrevistado, é uma 

ferramenta eficiente para se compreender especificidades culturais e possibilitar uma maior 

comparabilidade entre as motivações de indivíduos ou grupos. 

Outra vantagem da interação entre o entrevistado e o pesquisador é o ambiente mais 

favorável a respostas espontâneas que fazem surgir questões inesperadas e constantemente 

altamente relevantes para a pesquisa. 

Bourdieu (1999), afirma que para obter uma boa pesquisa é necessária certa 

familiaridade social entre o pesquisador e o entrevistado. Isso quer dizer que o pesquisador 

deve procurar deixar de lado seu capital cultural e tentar se relacionar, nos mesmos termos do 

entrevistado, dominando, deste modo, qualquer violência simbólica que emane de si mesmo 

para com o entrevistado. 

No caso da presente pesquisa o pesquisador foi obrigado e executar exatamente o 

contrário. Foi necessário se utilizar de todo capital cultural, uma vez que a totalidade dos 

entrevistados dispunha de um conhecimento relativamente vasto sobre assuntos relacionados 

ao mercado financeiro. Qualquer demonstração de baixo conhecimento sobre aspectos 
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financeiros poderia deslegitimar a pesquisa diante dos entrevistados e comprometer toda a 

execução e coleta de dados da entrevista. 

Para uma entrevista bem sucedida dois aspectos precisam ser alcançados. 

Primeiramente deve-se deixar o entrevistado numa posição confortável e de confiança para 

com o entrevistador. E posteriormente essa posição deve ser mantida pela demonstração de 

domínio do tema pelo entrevistador.  

 

5.2.1 As Motivações dos ISR Expostas pelos Próprios Investidores 

 

A construção da entrevista foi voltada para responder uma questão central que se 

colocou diante da pesquisa – “Quais as suas motivações para seguir o modelo de ISR?”.  

As observações quantitativas não conseguiram expor as motivações que diferenciam 

os investidores socialmente responsáveis dos investidores mainstream. Tornou-se evidente 

que tal motivação não teria sua manifestação perceptível no nível objetivo, mas sim no nível 

subjetivo.  

Para possibilitar uma análise mais detalhada se faz necessário transcrever partes das 

entrevistas e que, na percepção do pesquisador, se colocam como passagens centrais para a 

construção da percepção acerca dos investidores socialmente responsáveis.  

A seguir serão expostas algumas respostas dos investidores entrevistados sobre as 

motivações que os fazem investir nas carteiras sustentáveis e o significado que essa ação tem 

para cada um. 

 

Entrevistado 1 – “Acompanhei o Índice de Sustentabilidade Empresarial com grande 

expectativa desde o principio. Sou defensor das políticas sustentáveis e ambientais desde a 

década de 1980 e observei com entusiasmo a formulação dos índices similares nos EUA e 

África do Sul. Observei esse processo com anseio de que chegasse ao Brasil, algo que 

aconteceu antes do previsto e que nos tornou o terceiro ou quarto país a criar um índice deste 

tipo. E, diga-se de passagem, observo nosso país como um dos mais revolucionários nessa 

área.  

Sou também um investidor de longa data, Mesmo antes do ISE, já baseava meu 

investimento nas atribuições das empresas e na responsabilidade dela com a sociedade como 

um todo. Evidentemente, sem o índice o trabalho para acompanhar uma empresa era muito 

complicado. Ainda mais sem internet, sua geração provavelmente nem sabe como era 

complicado obter informações. Só tínhamos a disposição informações por jornais ou 
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entidades sociais que abordavam o tema ambiental. Mas não era fácil, qualquer levantamento 

seja jornalístico, seja de uma organização civil, era maculado pelas informações falsas do 

regime militar. Quanto mais perto do fim, quanto mais grave a crise econômica e social maior 

a falsificação de informações. 

Sou formado em Economia na Universidade Federal Fluminense, e graças a Deus 

minha família sempre teve condição financeira cômoda. Entretanto, imagina uma faculdade 

de economia numa sociedade que havia passado por um “milagre econômico”24 e mesmo 

assim chega a dois milhões, ou algo do tipo, de mortos por fome. É algo absurdo. Chegava ao 

ponto de me sentir mal pela minha condição de vida, entende? 

O sistema era insustentável. A única atitude que consegui tomar naquela época foi, de 

forma individual, premiar empresas, através do investimento, que demonstravam não 

compactuar com a lógica desgastada de exploração socioambiental. 

Na época da faculdade existiam alguns trabalhos que expunham a relação entre 

destruição ambiental e empobrecimento social. Nessa época me filiei ao Partido Verde, me 

lembro de que meu pai parou de falar comigo dizendo que havia virado comunista. Isso é 

possível25? A única coisa que defendíamos naquela época era a defesa de uma nova forma de 

se relacionar tanto com outros indivíduos, quanto com o meio em que vivemos. 

Enfim, você tinha me perguntado por que invisto na carteira do ISE, né? Bom, acho 

que é algo individual, tenho muitos amigos sensíveis às questões socioambientais e muitos 

que não ligam. Esse tipo de preocupação, na minha experiência pessoal, perpassa até mesmo 

correntes ideológicas. Tenho amigos de direita que se preocupam com o tema e amigos mais a 

esquerda que reduzem o tema a uma mera distração dos verdadeiros problemas.  

Isso prova que as preocupações com as temáticas socioambientais e o combate a um 

capitalismo predatório é apartidário, evidentemente que as respostas dadas aos problemas 

estão sujeitos a questões ideológicas pessoais. 

No meu caso escolhi a carteira ISE pela necessidade de contribuir com algo que julgo 

de suma importância e combater algo que julgo dispensável. O Mercado pode muito bem 

funcionar para além do desejo cego por lucro a qualquer custo. Acho bem razoável combater 

as mazelas que nós mesmos criamos incentivando e praticando boas atitudes.” 

 

                                                 
24 As aspas são de autoria do entrevistado, pois ao se referir ao chamado milagre econômico, dos anos 1970, o 
entrevistado fez sinal de aspas com as mãos. 
25 O entrevistado contou este fato em tom jocoso. 
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Entrevistado 2 – “Não sou um investidor de longa data e quando comecei a investir o 

ISE já existia. Nunca investi de nenhuma outra maneira. 

A primeira vez que investi foi em 2009, estava com um dinheiro sobrando e fui 

chamado pelo meu gerente do Banco do Brasil para conversar sobre a melhor forma de usá-lo. 

Fiquei muito reticente quando ele me sugeriu investir em alguma carteira da Bolsa de Valores. 

Era o auge de crise de 2008 e não posso negar meu preconceito com o mercado financeiro em 

geral. Tinha aquela ideia de um ambiente repleto de indivíduos gananciosos e despreocupados 

com a consequência de suas ações para o resto da sociedade. Sei lá, ficava com o sentimento 

de que participar do mundo financeiro era compactuar com as políticas e ações que levaram a 

milhões de desempregados no mundo. 

O Rogério, meu gerente na época, foi muito importante na desconstrução desse meu 

preconceito. Ele entendeu todas as minhas preocupações e críticas sobre a atuação do próprio 

mercado e me apresentou a carteira ISE como alternativa e contraponto à visão que tinha do 

mundo financeiro. 

Confesso que fiquei cético no inicio, mas quando comecei a acompanhar os dados 

relacionados ao ISE no site da BM&FBOVESPA percebi que o ambiente financeiro não era 

tão generalista quanto pensava.  

Comecei a acompanhar as empresas que conseguiram cumprir os requisitos para 

participar do ISE. Tomei consciência de tantas boas iniciativas que me senti na obrigação de 

recompensá-las e, até mesmo, aderir ao ISE para fazer um contraponto com a forma de 

investimento que nos levou para a crise. 

Olha, não sei se é uma mudança de mentalidade das empresas ou apenas uma tática 

para atrair mais recursos. Mas é fato que essas boas ações devem ser perpetuadas e, se a 

carteira de ISE cumpre esse papel, é graças a um grupo de investidores claramente sensíveis 

aos grandes problemas de nosso tempo.  É com muito orgulho que me incluo nesse grupo.” 

Entrevistado 3 – “No período da criação do ISE estava trabalhando na NATURA, na 

área de pesquisa química, e acompanhei os preparativos na minha área para cumprir as 

demandas necessárias ao ingresso no ISE. Mudaram completamente a forma de descarte de 

material. 

Olha, uma coisa pode dizer. As motivações que fizeram a NATURA ingressar no ISE 

não foi só as perspectivas de ganhos de investimento ou melhora de sua imagem frente aos 

seus clientes e possíveis clientes. Muitos dos altos funcionários viam com muito bons olhos as 

práticas sustentáveis e fizeram grande esforço para levar adiante o projeto. 
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O mais engraçado é que nunca havia me preocupado com as mazelas do nosso modelo 

econômico, seja no plano social ou ambiental antes de conhecer o ISE. Não por descaso ou 

algo do tipo, apenas porque achava que todo o mercado financeiro funcionava da mesma 

forma. Na verdade, costumava observar todas as mazelas do mundo como algo inevitável. 

Não via alternativa achava que todo mercado financeiro tinha as mesmas motivações, ou seja, 

apenas o lucro importava. 

A NATURA sempre teve uns programas muito legais de reflorestamento e 

desenvolvimento social apoiando pequenos produtores, entretanto achava que poucas 

empresas tinham esse tipo de programa.  

Foi somente quando vi uma matéria jornalística, acho que do Valor Econômico, que 

tive noção do que significava o ISE. Era uma nova forma de investimento e com motivações 

que, no meu ponto de vista, era muito mais saudável.  

A rentabilidade do fundo também era muito boa, então pude unir o útil ao agradável. 

Investi uma parte do meu dinheiro, obtenho uma boa margem de lucro e contribuo com as 

empresas que se preocupam além de seus resultados contábeis.” 

 

5.2.2. Considerações Sobre os Resultados obtidos pelo Questionário e pela Entrevista 

 

O tema da racionalização se faz presente em uma vasta bibliografia sociológica. Max 

Weber, um dos grandes expoentes da construção deste conceito na sociologia, observa a 

racionalização como ferramenta para uma sociologia sistemática e histórica comparativa. De 

acordo com Weber não se pode falar de um único tipo de racionalização, ou seja, não se pode 

entender a racionalidade como algo generalizante dentro do contexto social. Nas palavras de 

Weber: 

 

“Há, por exemplo, “racionalizações” (...) de um comportamento que, visto a 
partir de outros âmbitos da vida, é especificamente “irracional”, bem como a 
racionalização da economia, da técnica, do trabalho cientifico, da educação, 
da guerra, da justiça e da administração. Cada um desses âmbitos pode 
“racionalizar-se” sob pontos de vista e objetivos últimos da maior 
diversidade, e o que é “racional para um pode, ao ser observado por outro, 
ser “irracional”. (WEBER, 2001, pg 20-21). 

 

 Em sua obra mais famosa, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber 

também apresenta o racionalismo como “um conceito histórico que encerra um mundo de 

contradições” (WEBER, 2004, pg. 69). 
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As inserções de Weber acerca da racionalidade não diferem em absoluto das 

formulações de Henrique Leff. A única diferença é a percepção, por parte de Leff, que ao 

menos na questão econômica, não se pode falar em uma única racionalidade, pois existem 

diversas motivações para os agentes econômicos. As percepções acerca das contradições, que 

devem ser suplantadas pelo pensamento racional, também são mutáveis entre os indivíduos e 

deste modo, inviabilizaria uma racionalidade econômica única. Para Leff, mesmo quando uma 

racionalidade econômica se torna majoritária ela sempre criará novas contradições e, desta 

forma, uma nova racionalidade em oposição à anterior.  

Da mesma forma que Marx observou o modelo de produção capitalista suplantando o 

modelo produtivo feudal, tendo sua gênese nas contradições geradas pelo próprio modo de 

produção feudalista, Leff observa o processo dialético, no nível da racionalidade, entre a 

racionalidade capitalista/mainstream e a racionalidade sustentável.  

A concepção de racionalidade formulada por Leff diz a respeito de uma propensão 

individual a percepção das contradições do modelo de produção mainstream. Isso não 

necessariamente significa uma padronização da forma de agir e pensar. Assim como na 

dialética materialista, as condições sociais na qual o indivíduo está inserido são determinantes 

em suas concepções de mundo. 

A racionalidade tanto em Weber, quanto em Leff, não padroniza o indivíduo 

colocando-o em uma jaula de pensamento limitado. Entretanto, ela padroniza a problemática 

que se expõe diante de uma sociedade. E, por sua vez, irá gerar, no seu interior, diversas 

respostas a esses problemas dependendo das condições histórico-sociais que lhe dão contexto.  

Ao mesmo tempo, como já foi mencionado anteriormente, o conceito de racionalidade 

em Leff difere das percepções de racionalidade das ciências econômicas e se aproxima ao 

conceito formulado por Weber. 

Segundo a hipótese das ciências econômicas, ao menos na área mainstream, os 

indivíduos sempre buscam satisfazer suas necessidades de forma racionalmente perfeita 

partindo do melhor custo de oportunidade possível26.  

Podemos aceitar que, na forma configurada por Leff através do suporte teórico de 

Marx e Weber é possível utilizar o conceito de racionalidade sustentável para explicar um 

crescente movimento que se iniciou enquanto crítica a uma lógica produtiva predatória nos 

anos 1970 e que, atualmente, permeia diversas esferas de preocupação da vida social. 

                                                 
26 Essa teoria, também conhecida como Homo Economicus, foi formulada no século XIX. Ela parte do 
pressuposto de que excluindo as dimensões culturais, morais, éticas e políticas do homem era necessário para a 
investigação analítica. Os únicos interesses humanos necessários à analise econômica seriam a produção e, 
conseqüentemente, o consumo. 
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Quando observamos atentamente as entrevistas transcritas acima percebemos as 

motivações que fazem indivíduos tornarem-se investidores socialmente responsáveis. Porém, 

as preocupações que os motivam são as mesmas. A percepção de que o atual sistema 

mainstream é um gerador de desigualdades sociais e crises ambientais é comum a todos os 

entrevistados. 

A necessidade de se premiar e afiliar a idéias que fazem um contraponto a essa lógica 

econômica mais predatória também pode ser observado com freqüência nas entrevistas. Essa 

necessidade de se afiliar as “boas idéias” surge de uma noção de culpa, igualmente perceptível 

nas entrevistas, individual em um processo coletivo.  

Esse sentimento de culpa observado nos ISR parte de uma realidade na qual as 

contradições do meio de produção atual se tornam insuportáveis e injustificáveis aos olhos 

desses indivíduos. É exatamente nesse sentido que se pode falar da ascensão de uma 

racionalidade sustentável. 
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6 CONCLUSÃO  

 

O Desenvolvimento Sustentável não pode ser considerado apenas retórica de políticos 

e acadêmicos. As condições ambientais e sociais já estão demasiadamente prejudicadas tanto 

pelo padrão de consumo quanto pela forma da produção. 

Esse paradigma consiste em um projeto de reformulação dos meios de produção 

através de uma lógica de uso dos recursos mais economicamente eficaz e ecologicamente 

viável, alem de uma melhor distribuição dos recursos entre os indivíduos. 

Muito embora já seja uma realidade e um paradigma ambicioso, fica evidente que o 

seu processo ainda se encontra em construção. Já foram dadas demonstrações de que pode se 

constituir em um importante caminho para a transformação social e alavancar o processo de 

criação de instituições justas e eficientes sob o ponto de vista da maioria da sociedade. 

É importante observar os resultados obtidos através das análises dos dados do 

questionário e das entrevistas. Percebe-se que as motivações diferentes entre os investidores 

socialmente responsáveis e os investidores mainstream não se manifesta na diferenciação de 

seu capital financeiro. 

Os resultados dos questionários apresentaram um quadro no qual os investidores 

socialmente responsáveis apresentam características muito próximas às características dos 

investidores apresentada nos levantamentos estatísticos da BM&FBOVESPA. Deste modo, 

podemos afirmar que a diferença desses dois grupos se manifesta em ações individuais e 

subjetivas e não no campo das condições materiais ou classe social. Mas será que se pode 

falar de fato na existência de uma racionalidade sustentável? 

 Quando observamos as raízes profundas da crise ambiental e a incapacidade de dar 

respostas eficientes da racionalidade econômica dominante é plausível aceitar que uma nova 

racionalidade surja para tentar responder as contradições, com a elaboração de fundamentos 

de um novo paradigma produtivo. 

Sob essa ótica é possível compreender o Desenvolvimento Sustentável como um novo 

paradigma produtivo alimentado pela Racionalidade Sustentável. Entretanto, o próprio 

Desenvolvimento Sustentável alimenta, através das implicações de suas experiências práticas, 

o processo de crescimento e reificação27 da Racionalidade Sustentável.  

 

 

                                                 
27 É o processo que consiste em transformar um conceito abstrato em uma coisa. 
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