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As duas empresas são pioneiras no DJSI, o mais importante índice de sustentabilidade do 
mercado financeiro internacional, que projeta um crescimento acelerado para os próximos 
anos. 

O Itaú Unibanco e a Cemig comemoraram esta semana a sua manutenção, por dez anos 
consecutivos, no Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI), uma lista de mais de 300 empresas 
líderes em sustentabilidade em todo o mundo, elaborada pela Bolsa de Valores Nova Iorque. 

São as duas únicas companhias brasileiras que fazem parte do índice desde a sua fundação, 
em 1999. Em 2009, no total, sete empresas nacionais foram aprovadas pelos critérios do DJSI. 
Além das duas pioneiras, se mantiveram na lista o Bradesco, a Itaúsa, a Aracruz, a Petrobras e 
a Redecard. Já fizeram parte do índice, Embraer, Usiminas e Votorantim. 

Como parte da comemoração, executivos do Itaú Unibanco e da Cemig se reuniram na sede do 
Instituto Cultural Itaú, em São Paulo, em edição especial dos “Diálogos de Sustentabilidade”, 
para debater o papel do DJSI no desenvolvimento dos conceitos de sustentabilidade na vida 
das empresas. 

Alfredo Setúbal, vice-presidente e diretor de relações com investidores do Itaú/Unibanco, 
destacou a importância, no mercado internacional e no mercado brasileiro, de alguns índices 
que avaliam a sustentabilidade das empresas”, um quesito cada vez mais exigido pelos 
investidores internacionais. Ele lembrou que boa parte do volume negociado nas bolsas pelas 
empresas brasileiras vem dos investidores estrangeiros. “Só aqui na Bovespa são cerca de 
35% a 40% do volume negociado. Então as empresas brasileiras tem de estar preparadas, 
com um política especifica dedicada e clara para prestar conta (de suas práticas sustentáveis) 
à sociedade brasileira e aos investidores”, destacou. 

Representando a Cemig, Arlindo Porto, seu vice presidente, disse que a permanência das duas 
empresas no DJSI, evoluindo sempre nas avaliações anuais, representa um grande feito. “Ser 
uma empresa sustentável, reconhecida no mercado internacional, promove a atração de novos 
negócios, o interesse de investidores, a busca contínua de melhorias e reforça a reputação 
empresarial”, afirmou. 

Índice se espalhou pelo mundo, em dez anos 

O evento trouxe para o debate o gerente dos serviços de sustentabilidade do Sam Group, 
Edoardo Gais, responsável pela coleta e avaliação dos dados referentes à sustentabilidade para 
o DJSI. O executivo fez uma exposição sobre o funcionamento do índice e mostrou sua 
importância para o crescimento das práticas de sustentabilidade dentro das empresas. O total 
de ativos negociados no DJSI evoluiu de menos de US$ 500 milhões em 1999, no seu 
lançamento, para cerca de US$ 8,5 bilhões até agosto deste ano. Os investidores, segundo ele, 
estão olhando para a qualidade da gestão estratégica da companhia, sua capacidade de lidar 
com oportunidade e riscos decorrentes do desenvolvimento econômico, ambientais e sociais, e 
em busca de retorno de longo prazo. E é isso que eles podem ver através do índice, explica. 

Gais destacou, no entanto, o papel relevante do DJSI para o fortalecimento dos princípios de 
sustentabilidade entre as empresas.  

 

 



Nestes dez anos de funcionamento do índice, “muitas falsas crenças sobre investimentos 
sustentáveis foram quebradas, entre elas a idéia de que essas práticas são boas para a 
consciência mas não para a carteira”. Segundo ele, mudaram-se as concepções sobre a 
importância da governança corporativa e dos programas de eficiência energética, e as 
mudanças climáticas “deixaram de ser alguma coisa para os fanáticos do Greenpeace”. 

O gerente da Sam Group disse ainda que a crise financeira comprovou que as empresas mais 
preocupadas com os conceitos de sustentabilidade oferecem alta performance de mercado. 
Mostrou que a eficiência energética cria mais empregos e oferece a segurança de um 
crescimento sustentado, que governança corporativa, o código de conduta e o gerenciamento 
de riscos, critérios avaliados pelo DJSI, são decisivos para um bom desempenho financeiro das 
companhias, especialmente nas crises. 

O sucesso do DJSI se refletiu na disseminação da idéia em todo o mundo. Pelo menos 28 
novos índices ou sub-índices foram criados nos EUA e em diversos países da Europa, Ásia, a 
exemplo do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) da Bovespa. Só na Bolsa de Nova 
Iorque foram criados, depois de 1999, os índices DJSI Stoxx, o DJSI North América e o DJSI 
Asia/Pacific, relata Gais. O número de empresas participantes do DJSI também manteve uma 
tendência de crescimento contínuo, saindo de pouco mais de 300, no lançamento, para 
superar a marca de 600 este ano. 

Competição e diversificação devem crescer 

Para os próximos dez anos, segundo o gerente do Sam Group, a tendência é de que os 
investimentos considerando a sustentabilidade continuem a crescer na maior parte do mundo. 
As estimativas são de que pelo menos US$ 26,5 trilhões sejam investidos nesse mercado até 
2015. Ele lembra, no entanto, que os investimentos nessa área caminham para uma 
especialização ainda maior, que chamou de investimentos temáticos, que focalizarão 
determinados temas dentro da sustentabilidade, tais como água, bionergia, saúde, clima, 
materiais, entre outros. 

Outra tendência do mercado, na opinião do executivo, é de crescimento da competição entre 
as empresas pelas posições de liderança, na questão da sustentabilidade. “Eu vejo um 
crescente volume e interesse nos investimentos sustentáveis, e provavelmente, serão 
desenvolvidos novos índices em diferente classes de ativos e temas”, disse ele. 

Concluindo sua palestra, Edoardo Gais reafirmou que “os fatos recentes mostram que os riscos 
e as repercussões de uma falha no sistema global pode causar impactos catastróficos ao redor 
do mundo. Portanto, cada companhia, cada um, no mundo profissional, deve assumir suas 
próprias responsabilidades, e considerar o que pode ser feito para prevenir falhas sistêmicas e 
como a empresa pode estar apta para se adaptar, em caso de mudanças em seu ambiente de 
atuação”. 

Ser sustentável requer aperfeiçoamento contínuo 

O superintendente de relações com investidores do Itaú Unibanco, Geraldo Soares, destacou o 
caráter dinâmico dos processos de implantação das políticas e práticas de sustentabilidade em 
uma organização empresarial. Observou que esse é um processo contínuo, que precisa ser 
aperfeiçoado constantemente, portanto, bastante beneficiado pelas avaliações anuais 
promovidas pelo índice da bolsa de Nova Iorque. 

 

 



“A partir do momento em que uma empresa começa a responder os questionários de avaliação 
do DJSI, fica sabendo quais são as melhores práticas mundiais e começa a trazer a discussão 
para dentro de casa. Os desafios são sempre novos e a cada ano é preciso melhorar, pois é 
preciso ficar sempre entre os dez melhores do setor, competindo com empresas de todo o 
mundo, para continuar na lista”, argumenta. 

De acordo com o executivo, as melhorias foram contínuas, no Itaú Unibanco, nas dimensões 
econômica, ambiental e social. Na área ambiental, por exemplo, destacou que em 2004 o 
banco aderiu aos Princípios do Equador; em 2005, criou a instrução de crédito para projetos 
acima de US$ 5 milhões, como um primeiro passo para uma política socioambiental; em 2006, 
participou ativamente na revisão dos Princípios do Equador, liderando bancos brasileiros na 
discussão e participando das reuniões do Comitê Diretivo; em 2007, adotou uma política de 
risco socioambiental para o crédito à pessoa jurídica, elaborada em conjunto com públicos 
estratégicos e, atualmente, avalia o crédito a partir de critérios sócio-ambientais também nos 
projetos abaixo de US$ 5 milhões. Em 2009, o Itau BBA assumiu posição de  Chair do Comitê 
Diretivo dos Princípios do Equador. 

Nesse período, a instituição lançou, de forma pioneira, novos produtos no mercado, os 
chamados produtos sustentáveis, como o fundo vinculado a Índice de Créditos de Carbono, 
lançado no mês passado, cujo rendimento será baseado no Barclays Capital Global Carbon 
Index Excess Return Euro (BGCI), índice mundial que monitora a performance dos créditos de 
carbono negociados no Emissions Trade Scheme (ETS) da União Européia e no Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). 

Outra novidade foi o Fundo Itaú de Excelência Social, lançado em 2004, que privilegia ações 
de empresas que possuem práticas de responsabilidade socioambiental diferenciadas. Mais de 
cem empresas são avaliadas, das quais, 25 já fazem parte da carteira. Metade da taxa de 
administração do fundo é destinada a projetos de entidades sociais. O Fundo Itaú 
Ecomudança, lançado no inicio em 2007, em parceria com ONGs, destina 30% de sua taxa de 
administração a iniciativas que reduzem a emissão de gases de efeito estufa. 

O banco criou, nesse período, o comitê de acompanhamento da sustentabilidade, no seu 
conselho de administração, e o comitê executivo de sustentabilidade, no grupo executivo. O 
ingresso no DJSI levou ainda à criação do do grupo de apoio, em 2002, que mobiliza mais de 
50 funcionários e cerca de 20 áreas, sob a coordenação da superintendência de relações com 
investidores, para o preenchimento dos questionários de avaliação anual. 

Os principais itens da fórmula para permanecer no índice Dow Jones de Sustentabilidade, de 
acordo com Soares, são “o forte comprometimento dos colaboradores envolvidos; as 
inovações, as práticas diferenciadas e a forte sinergia entre as áreas, além da disseminação da 
cultura da sustentabilidade junto aos funcionários e outros públicos estratégicos”. 

Agregando valor para além dos acionistas 

Luiz Fernando Rolla, diretor de finanças e relações com investidores e controle de participações 
da Cemig, encerrou os debates mostrando que a sustentabilidade, como principio aplicado às 
decisões empresariais, agrega valor, não só para os acionistas, mas também para as 
comunidades em que a empresa atua. 

 

 

 



O diretor da Cemig acredita que a agregação de valor influencia na decisão dos investidores e 
a sustentabilidade pode fazer isso através de diversas maneiras, desde a mais simples, como a 
redução de custos de multas, até às mais complexas, como o aproveitamento de 
oportunidades de investimentos decorrentes da aplicação dos princípios da sustentabildiade, 
passando pela redução de risco de desastres ecológicos e de reações negativa da comunidade, 
entre outros. 

Rolla destacou a necessidade de equilíbrio nos três pilares da sustentabilidade. “Na dimensão 
econômica, nós buscamos a maximização dos nossos lucros, buscamos o retorno mais atrativo 
possível para os nossos investidores e a maneira mais fácil de fazer isso é através da 
governança corporativa, com princípios já propostos por diversos organismos”, disse ele. 

Por fim, observou que muitas das práticas de sustentabilidade foram incorporadas nos 
estatutos da empresa, para que os gestores do futuro sigam esses princípios, dando segurança 
nas decisões da empresas. “Seguimos todo o instrumental legal, o que também resulta em 
benefícios para a empresa, ouvimos todos os stakeholders, as ongs, os órgão ambientais e 
aplicamos princípios de qualidade, com certificação ISO”, disse. 

“Isso fez com que nós mudássemos, recentemente, a nossa visão empresarial de ser a melhor 
empresa de energia do Brasil, hoje a nossa visão fala em ser líder de sustentabilidade do 
setor. Então nós passamos a incorporar esse princípio de sustentabilidade em nossa visão. Não 
basta ser a maior empresa de energia em valor de mercado, em 2020, nós queremos ser líder 
em sustentabilidade no setor”, finalizou. 
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