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Sinônimo de companhias comprometidas com a responsabilidade social, o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) completará 
quatro anos no próximo dia primeiro de dezembro e o que não faltam são motivos para 
comemorar. Com 40 ativos de 32 empresas, o ISE foi criado em 2005, com base no conceito 
internacional Triple Botton Line (TBL) que avalia, de forma integrada, elementos ambientais, 
sociais e econômico-financeiros. Aos princípios do TBL, foram adicionados outros três 
indicadores: governança corporativa, características gerais e natureza do produto.  
 
A carteira que entrou em vigor em dezembro de 2007 conta com companhias de 13 setores, 
que totalizam R$ 927 bilhões em valor de mercado. Esse montante corresponde a 39,6% da 
capitalização total da Bovespa, que atualmente é de R$ 2,3 trilhões. A carteira anterior 
contava com 42 ações de 33 companhias e 14 setores, somando R$ 996 bilhões em valor de 
mercado e 42,6% do total da Bovespa.  
 
No último aniversário do índice, sete companhias entraram para o grupo. As participantes 
foram selecionadas dentre as 62 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) e enviado às 137 companhias 
emissoras das 150 ações mais líquidas da Bovespa.  
 
As dimensões econômico-financeiras, sociais e ambientais das empresas foram abordadas no 
questionário a partir de quatro conjuntos de critérios: indicadores de comprometimento; 
planos, programas, metas e monitoramento; indicadores de performance; e cumprimento de 
normas nas áreas ambiental, trabalhista, de concorrência, junto ao consumidor.  
 
O ISE possui um conselho, formado pela Bovespa, pelo Ministério do Meio Ambiente e por 
diversas entidades, como a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado 
de Capitais (Apimec), Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), 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).  
 
O Índice de Sustentabilidade Empresarial 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 marca de referência para o 
investimento socialmente responsável e também indutor de boas práticas no meio empresarial 
brasileiro. É calculado pela Bovespa 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 mais negociadas na Bovespa em termos de liquidez e ponderadas na 
carteira pelo valor de mercado dos ativos disponíveis à negociação. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 nov. 2008, Responsabilidade Social, 
p. C-4. 


