Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial para 2011 reúne
seis novas empresas
Ingresso dos segmentos de serviços educacionais, mineração e holding ampliam
também a diversidade setorial do indicador
São Paulo, 25 de novembro de 2010 – A BM&FBOVESPA anunciou hoje a carteira
do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que vai vigorar de 3 de janeiro a 29 de
dezembro de 2011. A nova carteira reúne 47 ações de 38 companhias. Elas representam
18 setores e somam R$ 1,17 trilhão em valor de mercado, o equivalente a 46,1% do
valor de mercado total das companhias com ações negociadas na BM&FBOVESPA (em
24/11/2010). Três setores estão ingressando no índice: serviços educacionais, holding
diversificadas e mineração.
Das 34 empresas que constavam na carteira anterior, 32 foram selecionadas também
para a nova carteira. As seis companhias que ingressam agora e não estavam na anterior
são: Anhanguera, BICBANCO, COPASA, Santander, Ultrapar e Vale. Ao atingir 38
participantes, a carteira do ISE se aproxima do seu limite, que atualmente é de 40
companhias. Esse fato incentiva as companhias a se empenharem mais para permanecer
no índice e amplia a diversificação da carteira.
A composição da carteira anterior reunia 43 ações de 34 companhias da carteira
anterior. Elas representavam 16 setores e somavam R$ 730 bilhões em valor de
mercado, o equivalente a 32,21% do valor de mercado total das companhias com ações
negociadas na BM&FBOVESPA (em 24/11/2009).
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Mudança no período de vigência

O Conselho Deliberativo do ISE determinou, em outubro passado, a alteração no
período de vigência da carteira, que passará a ser do primeiro dia útil de janeiro ao
último dia útil de dezembro de cada ano. Anteriormente, a carteira vigorava entre o
primeiro dia útil de dezembro e o último dia de novembro do ano seguinte. A medida
facilitará a adequação das carteiras de fundos atreladas ao ISE e a criação de novos
produtos, uma vez que o período de vigência passa a estar alinhado com o dos demais
índices.
Novo produto e publicação
A Bolsa promove amanhã (26/11) o seminário internacional “Índices de
Sustentabilidade – Análises e Perspectivas”, das 8h30 às 17h30, no auditório Abelardo
(Rua XV de Novembro, 1º andar, Centro). O encontro terá a participação da WFE
(Federação Mundial das Bolsas) e de representantes de outros índices que são referência
internacional. Na abertura, o diretor presidente da BM&FBOVESPA, Edemir Pinto,
anunciará uma novidade de produto relacionada ao indicador. O executivo também
estará presente no coquetel de encerramento do evento, que marca o lançamento do
livro “ISE: Sustentabilidade no Mercado de Capitais”, publicação bilíngüe sobre a
história dos cinco anos do ISE.
Raio-x da nova carteira:
As companhias participantes da nova carteira do ISE foram selecionadas entre as 53
empresas que responderam ao questionário desenvolvido pelo Centro de Estudos em
Sustentabilidade (GVCes) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP). O questionário foi enviado a 182 empresas
emissoras das 200 ações mais líquidas da BM&FBOVESPA. Dentre aquelas que
responderam, 10 participaram pela primeira vez e quatro entraram como treineiras, ou
seja, utilizam o processo de avaliação de 2011 para se preparar para os próximos anos.
Outros destaques das empresas participantes:
 100% das empresas possuem compromisso com o desenvolvimento sustentável
formalmente inserido na estratégia;
 97% publicam este compromisso na área de livre acesso do website;
 100% contemplam nesse compromisso os temas: respeito ao meio ambiente,
práticas éticas de negócio e relações com clientes e consumidores; 89% mantêm
programa de educação e sensibilização sobre o tema
 87% das empresas aderiram, formal e publicamente, a compromissos voluntários
amplamente legitimados, relacionados ao desenvolvimento sustentável,
comprometendo todas suas unidades, bem como todas suas subsidiárias ou
controladas;
 100% publicam relatório de sustentabilidade, sendo que
o Em 79% dos casos o relatório é parte integrante do principal relatório
corporativo
o 84% seguem as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI)
o Em 92% dos casos existe envolvimento direto dos administradores da
companhia na definição do Relatório de Sustentabilidade.
Sobre o ISE

O ISE foi criado em dezembro de 2005 e formulado com base no conceito internacional
Triple Bottom Line (TBL), que avalia, de forma integrada, elementos ambientais, sociais
e econômico-financeiros. Aos princípios do TBL foram adicionados outras três
dimensões: governança corporativa, características gerais e natureza do produto. Um
quarta dimensão foi acrescentada para a carteira válida para 2011: mudanças climáticas.
O índice reflete o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com os
melhores desempenhos em todas as dimensões que medem sustentabilidade
empresarial. Foi criado para se tornar referência para o investimento socialmente
responsável e também indutor de boas práticas no meio empresarial brasileiro. É
calculado pela BM&FBOVESPA em tempo real ao longo do pregão, considerando os
preços dos últimos negócios efetuados no mercado à vista. As ações integrantes do ISE
são selecionadas entre as 200 mais negociadas no pregão em termos de liquidez e
ponderadas na carteira pelo valor de mercado dos ativos disponíveis à negociação.
O Conselho do ISE é presidido pela diretora de sustentabilidade da BM&FBOVESPA,
Sônia Favaretto. Além da Bolsa, é composto pelas seguintes entidades: Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), Associação
dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec),
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima),
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, International Finance Corporation (IFC), Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e Ministério do Meio Ambiente.
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