
Confidencial Uso Interno Público 



Conselho Deliberativo do ISE (CISE) 
•  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 

http://ibracon.lecom.com.br/ibracon/Portugues/index.php


ISE: 4º Índice de Sustentabilidade do mundo 
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• Parceiro Técnico: 
GVces - Centro de Estudos  
em Sustentabilidade da FGV 

 

• Parceiro de Asseguração: 
KPMG 

 
 

 

 

• Parceiro de monitoramento 
de imprensa: Imagem 
Corporativa 

 

 



Empresas no processo 

46 elegíveis 

 1 treineiras 

 8 simulado (sendo 6 também elegíveis)  

Empresas na carteira 

40 empresas com 51 ações 

34 empresas autorizaram a abertura das respostas do questionário 

19 setores (1 novo: comércio) 

Vigência da carteira 

5 de janeiro de 2015 a 2 de janeiro de 2016 

182 empresas elegíveis  
(emissoras das 200 ações mais líquidas) 
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GER NAT GOV ECO AMB SOC CLI TOT

Dmax 94 100 87 82 80 76 90 574

Dmed 71 84 63 56 60 61 55 451

Dmin 39 20 38 29 38 38 12 312

s 15 22 13 13 11 9 19 55
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GER NAT GOV ECO AMB SOC CLI TOT

Dmax 5 0 3 -1 1 -3 9 11

Dmed 7 1 1 2 2 3 5 21

Dmin 5 0 0 2 12 8 -7 28

s -1 0 1 0 -3 -2 1 -9

Piora no desempenho 
Melhora no desempenho 
Mesmo desempenho 

Resultados – destaques 
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Desempenho qualitativo, resultado do processo de verificação, teve avanços. Número 
de pareceres... Total de pareceres emitidos: 503 

Aceitos  86% para 91% 

  Aceitos com Ressalva   se manteve em 5% 

      Adversos  9% para 4% 
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Resultados – destaques 



12 

Resultados – destaques 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

• 63% declaram que acompanham sistematicamente os indicadores de sustentabilidade e com a 
mesma frequência das informações financeiras (2013: 50%). Além disso, 78% (2013: 60%) publicam 
os indicadores de sustentabilidade no website da companhia em área dedicada exclusivamente à 
sustentabilidade.  

• 65% das empresas declaram que possuem pelo menos 30% de conselheiros independentes no 
Conselho de Administração (2014: 65% vs 2013 58%). 

• Envolvimento do mais alto nível de governança da empresa no tema:  

• 65% declaram que possuem Comitê de Sustentabilidade que se reporta ao Conselho de 
Administração (2013: 58%);  

• 63% das empresas declaram que contam com a presença de conselheiros de 
administração neste comitê (2013: 58%).  

 

• Em relação à participação de mulheres no Conselho de Administração: 48% declaram que contam 
com a participação de uma ou mais mulheres como conselheiras efetivas; 45% declaram que não 
possuem mulheres no Conselho e 8% declaram que não possuem, mas têm planos para promover a 
diversidade e o equilíbrio de gênero.  
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Resultados – destaques  

COMBATE À CORRUPÇÃO 

• 78% das empresas declaram que possuem compromisso formal em relação ao 
combate a todas as formas de corrupção expresso em uma Política 
Corporativa específica sobre o tema (2013: 63), com destaque para a atuação junto à 
cadeia de valor, visando ao: 

 

• engajamento (2014: 75% vs. 2013: 55%); 

• monitoramento/fiscalização (2014: 63% vs. 2013: 48%); 

• medidas disciplinares/legais para casos de descumprimento (2014: 70% vs. 
2013: 58%); 

• utilização de critérios éticos na seleção de fornecedores, (2014: 83% vs. 
2013: 68%).  

 

• Entretanto, somente 23% das empresas (nos dois anos) declaram que têm seu 
cumprimento monitorado e fiscalizado por uma terceira parte independente, 
contratada para este fim. 
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Resultados – destaques  

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

• 83% das empresas declaram que possuem política corporativa sobre mudanças 
climáticas aprovada pelo Conselho de Administração ou pela alta direção.  

• Em 60% das empresas, o principal responsável sobre o tema mudanças climáticas na 
companhia responde diretamente ao principal executivo (CEO). 

• 84% das empresas declaram que divulgam inventário de emissões de GEE.  

• 67% das empresas se comprometeram com metas de redução de GEE previamente 
estabelecidas e, destas, 49% atingiram seus objetivo ou mesmo os superaram. 33% 
das empresas não estabeleceram metas. 

• 44% das empesas declaram realizar estudos sobre suas vulnerabilidades frente às 
mudanças climáticas e potenciais impactos no seu negócio.  

• 48% das empresas dizem considerar adaptação às mudanças climáticas na concepção 
de seus empreendimentos, processos, produtos e serviços.  
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Resultados – destaques  

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

• A incorporação de requisitos ambientais no projeto de novos produtos/serviços, processos ou 
empreendimentos é uma prática majoritária em 77% das empresas da carteira. 

 

• 73% das empresas declaram que incluem metas e indicadores de desempenho relacionados ao uso 
sustentável dos recursos naturais em seus processos de gestão.  

 

• As empresas declaram que monitoram seus processos produtivos com indicadores específicos para 
água (66%), energia elétrica (67%) e combustíveis (75%). 

 

• 98% das empresas declaram possuir processo institucionalizado de planejamento estratégico no 
âmbito do Conselho de Administração e Diretoria. Nesses planejamento, há um destaque para a 
criação de Objetivos, Indicadores e Metas relacionados a:  

• interesses de outros públicos além dos acionistas e clientes (84%);  

• impactos socioambientais da companhia em sua cadeia de valor (72%); 

• oportunidades e riscos corporativos relacionados aos impactos socioambientais da empresa 
(70%);  

• inovação, reposicionamento, modelo de negócios e novos produtos e serviços, que 
considerem impactos socioambientais (73%). 
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Empresas patrocinadoras dos 10 anos do ISE 
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Pacote Comemorativo 

Hotsite 
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Todas as empresas 

Carteira ISE 
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Hotsite: 10anos.isebvmf.com.br 

http://10anos.isebvmf.com.br/

