
www.isebvmf.com.br 

26 de fevereiro de 2014 

Evento de Lançamento do Processo ISE 2014 



www.isebvmf.com.br 

Carteira ISE 2014 

 
R$ 1.148.628.128.391,40 -  47,16%  do valor total de mercado 

 

* 
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22 empresas que autorizaram a divulgação das respostas do questionário 

Carteira ISE 2014 

 
R$ 1.148.628.128.391,40 -  47,16%  do valor total de mercado 

 

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


www.isebvmf.com.br 

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
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KPMG: Parceiro para asseguração do 
processo do ISE. 

Imagem Corporativa: Parceiro para o 
desenvolvimento e operação do sistema 

de monitoramento de notícias. 
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Objetivos Estratégicos 2011 – 2015 

Ampliar a abertura de informações ao mercado 

Aumentar a participação das empresas no processo de seleção 

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

Fortalecer os canais de comunicação e diálogo com as partes 
interessadas 

Trabalhar pelo aperfeiçoamento do escopo e processos de 
elaboração do questionário 
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Objetivos Estratégicos 2011 – 2015 

Fortalecer os canais de comunicação e diálogo com as partes 
interessadas: 

1) Encontro com Robert Eccles (10/12/13) 

2) Café da manhã com as empresas da carteira ISE 2013/2014 
(26/02/14) 

3) Interação entre o CISE e os DRIs das empresas da carteira ISE 
2013/2014 (04/06/14) 

 

2) 

3) 

OE
4 
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FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

Inscrições: 10/03 a 08/08 

Reunião com as empresas: 10/03 a 08/08 

Consulta Pública Online: 
17/03 a 25/04 

WS de revisão: 
08/04 

(especialistas) 
e 09 a 11/04 
(público em 

geral) 

Audiência 
Pública: 05/05 

Envio das respostas: 14/07 a 
22/08 

Lançamento 
questionário 
2014: 13/06 

Indicação das 
perguntas 

para 
comprovação: 

29/08 

Envio de 
documentos: 

01 a 05/09 

Análise das evidências: 08/09 a 
31/10 

Divulgação da 
carteira: 

28/11 

WS Adaptação a 
Mudanças 

Climáticas: 26/02 

WS 
Terceirização: 

07/11 

WS 
Transparência 

22/08 

WS ISP: 05/06 

Reunião 
Inaugural: 

26/02 

Encontro 
CISE e DRIs: 

04/06 

Diálogo com 
empresas da 

carteira: 26/02 

Cronograma 2014 
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Participação no ISE 

Taxa de inscrição 

Treineiras R$ 5.300 

Inferior a R$ 1,5 bi (*) R$ 15.050 

Entre R$ 1,5 bi e R$ 5 bi (*) R$ 17.500 

Entre R$ 5 bi e R$ 20 bi (*) R$ 19.900 

Superior a R$ 20 bi (*) R$ 22.250 

Informações públicas: lista das emissoras das 200 ações mais líquidas da 
BM&FBOVESPA e empresas selecionadas a integrar a carteira. 

Os nomes das empresas participantes do processo, independentemente da 
modalidade escolhida, não são divulgados publicamente. 

* Capitalização bursátil  
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Detalhe do calendário  
Workshops com as empresas 

Dia 9h-12h 14h-18h 

9 de abril (público geral) ECO GOV 

10 de abril (público geral) GER/NAT SOC 

11 de abril (público geral) CLI AMBs A-E e IF 
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Detalhe do calendário  
Audiência Pública 

AGENDA 

8h30 Credenciamento 

9h Abertura 

9h15 GERAL e NATUREZA  

10h15 ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11h15 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

12h00 Almoço (livre) 

14h00 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

14h45 AMBIENTAL (Grupos A – E) 

15h45 AMBIENTAL (Instituições Financeiras) 

16h15 SOCIAL 

17h45 Encerramento 
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 Companhias convidadas a participar do processo: emissoras das 
200 ações mais líquidas na BM&FBOVESPA. 

 

 Formas de participação: Elegível ou Treineira. 

 

Participações no ISE 

Visa integrar a nova 
carteira. 

Visa se preparar para 
integrar uma futura 

carteira. 
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SIMULADO 

Nova modalidade de participação no ISE 

 Opção para todas as empresas listadas. 

 Visa preparar as empresas que estão no início da jornada da 
sustentabilidade, mas que já querem ir se preparando para futuramente 
concorrer a integrar o ISE. 

 Passo inicial: autoconhecimento  e familiarização com o questionário. 

 Instrumento de diagnóstico: possibilidade de aplicação duas vezes ao 
ano. 

 Flexibilidade: pode escolher que dimensões responder e não precisa 
seguir o calendário ISE. 

 Taxa de inscrição: igual treineira. 
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Participação no ISE 

Elegível Treineira Simulado

Chance de integrar a carteira

Oportunidade de reunião com Equipe ISE

Questionário a ser respondido
Quest. do ano 

em curso

Quest. do ano 

em curso

Quest. do ano 

anterior

Dimensões do questionário Todas Todas Opcional

Relatório qualitativo (análise dos 

documentos corporativos)

Relatório quantitativo (desempenho, 

máxima, média e mínimo)
         *

Recebimento do relatório quantitativo
No fim do 

ciclo

No fim do 

ciclo
Imediato

Flexibilidade de prazos

Quem pode participar

Emissoras 

das 200 

ações mais 

l íquidas

Emissoras 

das 200 

ações mais 

l íquidas

Todas 

empresas 

listadas

Categorias de participação
Atributos

*Possibilidade de realizar o simulado considerando duas situações diferentes na empresa , 

recebendo dois relatórios quantitativos, um para cada momento.
* Possibilidade de realizar o simulado duas vezes por ano. 
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2014: lançamento da décima carteira ISE 

2015: décimo ano do ISE 

 

Produtos lançados de novembro de 2014 a novembro de 2015 em 
um hotsite comemorativo: 

 

1. Plataforma de indicadores/dados do ISE aberta ao público; 

2. Publicação sobre a concepção/metodologia diferenciada do ISE e sobre 
resultados visíveis nos seus indicadores/dados; 

3. Interface gráfica, lúdica, sobre conteúdo do questionário ISE; 

4. Peças de comunicação especiais (por exemplo, vídeos com depoimentos, linha 
do tempo do ISE etc.) 

 

 

 

Plano “10 anos do ISE” 
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 Viabilização financeira:  

 Cotas  de patrocínio fixas (R$ 30.000,00) disponíveis a todas as empresas 
listadas na bolsa e a investidores interessados em apoiar a iniciativa.  

 

 Contrapartida: inclusão da logo da empresa no hotsite e nos 
produtos.  

 

 

Plano “10 anos do ISE” 
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websites 
www.gvces.com.br  

www.isebvmf.com.br 

 

e-mail 
ise@fgv.br 

 

Telefone 
3284-0754 

 

Informações adicionais e contato 

http://www.gvces.com.br/
http://www.isebvmf.com.br
mailto:ise@fgv.br

