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Evento de Lançamento do Processo ISE 2016
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09h00 Café de boas-vindas

09h30 Abertura

09h40 Objetivos Estratégicos ISE 2016 – 2020

10h10 Processo 2016

11h00 Perguntas e respostas

12h00 Encerramento

Agenda
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• Órgão máximo de governança do índice.

• Tem como missão garantir um processo  transparente de construção do 

índice e de seleção das empresas.

• Composto por representantes de 11  instituições e presidido pela 

BM&FBOVESPA.

Conselho Deliberativo do ISE (CISE)

http://ibracon.lecom.com.br/ibracon/Portugues/index.php
http://ibracon.lecom.com.br/ibracon/Portugues/index.php
http://rodartenogueira.com.br/wp-content/uploads/2015/06/Abrapp.jpg
http://rodartenogueira.com.br/wp-content/uploads/2015/06/Abrapp.jpg
http://www.amecbrasil.org.br/wp-content/uploads/2013/07/ibgc.jpg
http://www.amecbrasil.org.br/wp-content/uploads/2013/07/ibgc.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/50/International_Finance_Corporation_logo.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/50/International_Finance_Corporation_logo.png
http://www3.ethos.org.br/cedoc/instituto-ethos-lanca-nova-marca-na-conferencia-2013/ethos_logo_novo/
http://www3.ethos.org.br/cedoc/instituto-ethos-lanca-nova-marca-na-conferencia-2013/ethos_logo_novo/
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Parceiro Técnico:

“GVces -Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV

Parceiros
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• Parceiro de Asseguração: KPMG

• Parceiro de monitoramento de imprensa: Imagem Corporativa

Parceiros
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ISE: 4º Índice de Sustentabilidade do mundo
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https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPKTgZr5xMgCFYKDkAod6w8EHA&url=https://www.bmv.com.mx/en/bmv-group/about-us&psig=AFQjCNHu9jMmj8RaWk7L5K99sfdC7nKqpA&ust=1445014610221181
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPKTgZr5xMgCFYKDkAod6w8EHA&url=https://www.bmv.com.mx/en/bmv-group/about-us&psig=AFQjCNHu9jMmj8RaWk7L5K99sfdC7nKqpA&ust=1445014610221181
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLnxx_n7xMgCFcaDkAodr94Apw&url=http://www.aabcnsw.net.au/stock-exchange-of-mauritius-launches-sustainability-index/&psig=AFQjCNEZQC-DlYeE9S6WUs4OnE1Bq25aMw&ust=1445015373215329
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLnxx_n7xMgCFcaDkAodr94Apw&url=http://www.aabcnsw.net.au/stock-exchange-of-mauritius-launches-sustainability-index/&psig=AFQjCNEZQC-DlYeE9S6WUs4OnE1Bq25aMw&ust=1445015373215329
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbcvOT9xMgCFcsNkAodN9sKig&url=http://mercadomila.com/wastverify.txt&psig=AFQjCNHLW6QpOevjlmBBT0oYgU--uoBFxw&ust=1445015849643191
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbcvOT9xMgCFcsNkAodN9sKig&url=http://mercadomila.com/wastverify.txt&psig=AFQjCNHLW6QpOevjlmBBT0oYgU--uoBFxw&ust=1445015849643191
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Carteira ISE 2016

R$ 960.529.033.270,21 - 44,75% do valor total de mercado (base 24/11/2015)

35 empresas, 40 ações, 16 setores. Vigência:  04/01/16 a  29/12/16.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VGHqac0KP49NjM&tbnid=wX1-lNRco07J-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/02/26/Duratex-extingue-rinoceronte-de-sua-marca.html&ei=Hb1qUrYb08TgA_KagKAE&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNH-14DbBQuli5U_OcAqAcfORx84yw&ust=1382813334925165
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VGHqac0KP49NjM&tbnid=wX1-lNRco07J-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/02/26/Duratex-extingue-rinoceronte-de-sua-marca.html&ei=Hb1qUrYb08TgA_KagKAE&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNH-14DbBQuli5U_OcAqAcfORx84yw&ust=1382813334925165
http://www.weg.net/br
http://www.weg.net/br
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOMz_PKwsgCFYmUkAodiXkH7A&url=http://minutoligado.com.br/noticias/marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2012/attachment/logo-itau-2/&psig=AFQjCNGqnKkXs2K6jwEj8QdVt219oPq_yA&ust=1444933493831569
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOMz_PKwsgCFYmUkAodiXkH7A&url=http://minutoligado.com.br/noticias/marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2012/attachment/logo-itau-2/&psig=AFQjCNGqnKkXs2K6jwEj8QdVt219oPq_yA&ust=1444933493831569
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdpo_qha7JAhXNqJAKHXv8BaIQjRwIBw&url=http://www.escolasaopaulo.org/banco-de-imagens/LogoOi.png/view&psig=AFQjCNE3m0AZfEUFfAmyziNgUYoS09E2YQ&ust=1448625813382220
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdpo_qha7JAhXNqJAKHXv8BaIQjRwIBw&url=http://www.escolasaopaulo.org/banco-de-imagens/LogoOi.png/view&psig=AFQjCNE3m0AZfEUFfAmyziNgUYoS09E2YQ&ust=1448625813382220
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Carteira ISE 2016

35 empresas, 40 ações, 16 setores. Vigência:  04/01/16 a  29/12/16.

33 empresas autorizaram a divulgação das respostas do questionário

R$ 960.529.033.270,21 - 44,75% do valor total de mercado (base 24/11/2015)

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VGHqac0KP49NjM&tbnid=wX1-lNRco07J-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/02/26/Duratex-extingue-rinoceronte-de-sua-marca.html&ei=Hb1qUrYb08TgA_KagKAE&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNH-14DbBQuli5U_OcAqAcfORx84yw&ust=1382813334925165
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VGHqac0KP49NjM&tbnid=wX1-lNRco07J-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/02/26/Duratex-extingue-rinoceronte-de-sua-marca.html&ei=Hb1qUrYb08TgA_KagKAE&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNH-14DbBQuli5U_OcAqAcfORx84yw&ust=1382813334925165
http://www.weg.net/br
http://www.weg.net/br
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOMz_PKwsgCFYmUkAodiXkH7A&url=http://minutoligado.com.br/noticias/marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2012/attachment/logo-itau-2/&psig=AFQjCNGqnKkXs2K6jwEj8QdVt219oPq_yA&ust=1444933493831569
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOMz_PKwsgCFYmUkAodiXkH7A&url=http://minutoligado.com.br/noticias/marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2012/attachment/logo-itau-2/&psig=AFQjCNGqnKkXs2K6jwEj8QdVt219oPq_yA&ust=1444933493831569
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdpo_qha7JAhXNqJAKHXv8BaIQjRwIBw&url=http://www.escolasaopaulo.org/banco-de-imagens/LogoOi.png/view&psig=AFQjCNE3m0AZfEUFfAmyziNgUYoS09E2YQ&ust=1448625813382220
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdpo_qha7JAhXNqJAKHXv8BaIQjRwIBw&url=http://www.escolasaopaulo.org/banco-de-imagens/LogoOi.png/view&psig=AFQjCNE3m0AZfEUFfAmyziNgUYoS09E2YQ&ust=1448625813382220


Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE 9

09h00 Café de boas-vindas

09h30 Abertura

09h40 Objetivos Estratégicos ISE 2016 – 2020

10h10 Processo 2016

11h00 Perguntas e respostas

12h00 Encerramento

Agenda
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Apoiar os investidores na tomada de decisão de
investimentos socialmente responsáveis e induzir as
empresas a adotarem as melhores práticas de
sustentabilidade empresarial.

Missão do ISE 
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Objetivos estratégicos 2011 –2015

5. Trabalhar pelo aperfeiçoamento 
do escopo e processos de 
elaboração do questionário

• Transparência nas respostas e no processo se 
transforma em um Fundamento

• Difusão de conteúdos ao público permanece nos 
objetivos

• Mais empresas participantes permanece nos objetivos

• Aumentar o volume de recursos e produtos 
atrelados ao ISE permanece nos objetivos

• Tornar-se benchmark pode vir como decorrência

• Manter fortes canais de diálogo com PIs 
permanece como um Fundamento (link com OE5)

• Avanço em comunicação e diálogo deve se 
conectar à difusão de conteúdos (link com OE1)

• Aperfeiçoamento contínuo em escopo e 
processo, com pesquisa e diálogo, fica como um 
Fundamento

• Reforçar o papel do ISE como ferramenta aberta 
p/ a sociedade deve estar nos objetivos (link c/ 
OE1)

2. Aumentar a 
participação das 
empresas no 
processo de seleção

4. Fortalecer os canais de 
comunicação e diálogo 
com as partes interessadas

3. Aumentar o volume de 
recursos investidos e 
produtos atrelados ao ISE 
e torná-lo um benchmark
de investimentos

1. Ampliar a abertura 
de informações ao 
mercado
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1. Transparência
Dar transparência ao processo ISE e às respostas das empresas ao questionário.

2. Diálogo com as partes interessadas e a sociedade
Criar e manter ativos canais de diálogo com as partes interessadas e a sociedade em geral,
como fundamento para legitimidade, representatividade e atualidade do ISE como expressão
das suas expectativas sobre a sustentabilidade empresarial.

3. Aperfeiçoamento contínuo do escopo e do processo
Atualizar anualmente o questionário ISE, com base em pesquisa acadêmica e processos
participativos, de modo a mantê-lo em sintonia com o estado da arte do conhecimento em
sustentabilidade e com as expectativas da sociedade. Conhecer os desafios e oportunidades
do processo ISE, agindo de modo a otimizar sua eficiência operacional e sua capacidade de
atender aos objetivos estratégicos.

4. Autonomia financeira, metodológica e decisória
Garantir as condições materiais, técnicas e de gestão para que o ISE tenha a legitimidade e
credibilidade necessárias para cumprir seu papel e avançar em sua missão.

Fundamentos ISE 
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Objetivos estratégicos 2016 –2020

1. Aumentar a relevância do ISE para os investidores

i. Evidenciar as relações entre sustentabilidade empresarial e desempenho
econômico-financeiro

ii. Identificar e motivar o uso do ISE por formadores de tendência do mercado
financeiro

iii. Ampliar a utilidade para os agentes do mercado (investidores diretos, gestores de
investimento, serviços de informação, agências de rating, analistas e operadores)

2. Fortalecer o papel do ISE para uma cultura de sustentabilidade nas
empresas

i. Ressaltar o ISE como fonte de maior competividade na atração de capitais

ii. Facilitar e incentivar o uso do ISE como instrumento de diagnóstico e de
transparência

3. Ampliar o reconhecimento do ISE pela sociedade

i. Dar visibilidade à contribuição do ISE aos mais diversos públicos por meio de ações
de comunicação e engajamento
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09h00 Café de boas-vindas

09h30 Abertura

09h40 Objetivos Estratégicos ISE 2016 – 2020

10h10 Processo 2016

11h00 Perguntas e respostas

12h00 Encerramento

Agenda
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Formas de participação

Elegível

Treineira

Simulado

Para integrar a nova carteira

Para se preparar, 
acompanhando o processo 

oficial em andamento

Para auto-conhecimento e  
preparo por meio de 

simulações rápidas, baseadas 
no último processo 

encerrado  

São convidadas as 

emissoras das 200 
ações mais líquidas 
na BM&FBOVESPA.

Aberto a todas as 
empresas listadas 
na BM&FBOVESPA.
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Taxa de inscrição 2016

Reajuste de 9%, conforme IPCA

Forma de inscrição, conforme taxa básica acima: 

• Holding operacional e até uma controlada

• Holding não operacional e até 2 controladas

Taxa adicional de R$ 1.500, por controlada excedente

Capitalização bursátil
Taxa inscrição

2015

Taxa inscrição

2016

Simulado R$ 5.640,00 R$ 6.150,00

Treiniera R$ 5.640,00 R$ 6.150,00

Inferior a R$ 1,5 bi R$ 16.015,00 R$ 17.460,00

Entre R$ 1,5 bi e R$ 5 bi R$ 18.620,00 R$ 20.300,00

Entre R$ 5 bi e R$ 20 bi R$ 21.176,00 R$ 23.090,00

Superior a R$ 20 bi R$ 23.676,00 R$ 25.810,00
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Cronograma ISE 2016
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

Inscrições: 02/03 a 12/08

Reunião com as empresas: 02/03 a 26/08

Indicação das 
perguntas 

para 
comprovação:

02/09

Análise das evidências: 
15/09 a 30/10

Divulgação 
da carteira: 

24/11

CISE: 02/02

CISE: 22/11

Consulta Pública 
Online: 15/03 a 

15/04

WS de 
revisão: 16 a 

18/03

Audiência 
Pública: 
04/05

Envio das respostas: 22/07 a 
26/08

Lançamento 
questionário 
2016: 28/06

Reunião 
Inaugural: 

02/03

CISE: 08/06

Evento 
temático: 

14/07

Envio de 
documentos: 

05 a 09/09

Análise das evidências: 
12/09 a 28/10

Lançamento da 
nova carteira: 

25/11

Evento 
temático:

20/10

CISE: 24/08
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Agenda workshops de revisão

Local:

Fundação Getulio Vargas – Sala Itaú

Av. 9 de Julho, 2029 

16 de março 17 de março 18 de março
Manhã

(8h30 - 12h30)
Dimensão Social

Dimensões Geral e

Natureza do Produto

Dimensões Ambiental IF e 

Econômico Financeira

Tarde

(13h30 - 17h30)
Dimensão Ambiental

Dimensão Governança 

Corporativa

Dimensão Mudanças 

Climáticas
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Consulta pública on-line

Período: de 15 de março a 15 de abril

Disponível em: www.isebvmf.com.br

http://www.isebvmf.com.br/
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Audiência pública

Data e horário:
04 de maio de 2016
9h00 às 18h00

Local:
Fundação Getulio Vargas 
Salão Nobre
Av. 9 de Julho, 2029 
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DESTAQUES DO PROCESSO 2016



www.isebvmf.com.br

Terceiro ano Ciclo Longo

Questionário 
2015

Efeitos e acomodação das mudanças aplicadas em 2015

Questionário 
2016

Questionário 
2017

Questionário 
2018

Entendimento

ou clareza 

Atualização

Refinamento

Expansão

Estrutura

Entendimento

ou clareza 

Atualização

Refinamento

Expansão

Estrutura

Entendimento

ou clareza 

Atualização

Refinamento

Expansão

Estrutura
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2014

2013

2015

2012

2016

*Em 28/10/2015, o BicBanco realizou uma OPA, deixando de fazer parte da carteira e da BM&FBOVESPA

*

Abertura de respostas ao questionário 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VGHqac0KP49NjM&tbnid=wX1-lNRco07J-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/02/26/Duratex-extingue-rinoceronte-de-sua-marca.html&ei=Hb1qUrYb08TgA_KagKAE&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNH-14DbBQuli5U_OcAqAcfORx84yw&ust=1382813334925165
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VGHqac0KP49NjM&tbnid=wX1-lNRco07J-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/02/26/Duratex-extingue-rinoceronte-de-sua-marca.html&ei=Hb1qUrYb08TgA_KagKAE&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNH-14DbBQuli5U_OcAqAcfORx84yw&ust=1382813334925165
http://www.weg.net/br
http://www.weg.net/br
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.weg.net/br
http://www.weg.net/br
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Abertura de respostas ao questionário 

A partir de 2016, a abertura de respostas das empresas 
da carteira será obrigatória.

Eliminação da pergunta GOV 15:

Em decorrência da indicação de que 

a abertura das respostas ao 

questionário do ISE passe a ser 

obrigatória para as empresas 

integrantes da carteira, a pergunta 

GOV 15 será eliminada.
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Ao incorporá-los ao questionário ISE, queremos reforçar 
seu papel como framework estratégico e evitar abordagens 

fragmentadas ou superficiais

Isto significa, essencialmente:

• Não tratar os ODS como uma “to do list”.

• Reconhecer que contribuições isoladas ou não-intencionais a um objetivo 
podem ter valor, mas não representam  “alinhamento com os ODS”.

• Explicitar que os ODS não são apenas uma lista de objetivos a ser assumida, mas 
um referencial a ser utilizado no planejamento e gestão.

• Esse referencial tem como aspectos essenciais:
Objetivos, metas e métricas estabelecidos global e nacionalmente;
Perspectiva/análise integrada e interdependente (como um ODS afeta outros?);
Alocação consciente e eficiente de recursos financeiros e não-financeiros;
Consideração do engajamento de stakeholders;
Atenção aos processos nacionais e internacionais relacionados à Agenda 2030;
Perspectiva (cronológica e material) compatível com a magnitude do desafio.
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09h00 Café de boas-vindas
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Publicação ISE 10 Anos

Disponível em: www.isebvmf.com.br
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