
Criado em 1896 pelos jornalistas americanos Charles
Dow e Edward Jones, o índice Dow Jones se tornou um dos
principais indicadores dos movimentos realizados no
mercado financeiro internacional. Editado pela Down Jo-
nes & Company, é composto por ações das maiores empre-
sas mundiais, que abrangem vários setores econômicos e
é uma referência para investidores e administradores de
recursos.

Entre as listas divulgadas pelo índice, destaca-se o Dow
Jones Sustainability World Index (DJSI), criado em 1999 e
que se tornou o primeiro indicador da performance finan-
ceira de empresas líderes em sustentabilidade em nível
global. Tem hoje 317 empresas de 27 países, divididas em
57 grupos de atividades. Trinta e três foram substituídas
este ano na nova atualização do DSJI. Entre as que entra-
ram estão a Coca Cola e a Samsung Electronics.

O Brasil é um dos únicos países que têm empresas presen-
tes em todas as edições publicadas do DJSI. O levantamento
para seleção dessas organizações abrange 2.500 empresas de
57 ramos industriais de 51 países, sendo o processo de pesqui-
sa e seleção auditado pela Deloitte. O índice é revisado
anualmente com base em questionários enviados às empre-
sas e, também, informações públicas disponíveis em relató-
rios anuais e websites que refletem a atuação da empresa
nas dimensões econômica, ambiental e social.

Entre as instituições brasileiras que aparecem no DJSI
2009/2010 estão a Redecard, Aracruz Celulose, Bradesco,
Itaú Unibanco Holding, Itausa Investimentos, Petrobras e
Cemig, sendo que esta última tem um motivo a mais para
comemorar.

Líder verde - Ao completar 10 anos consecutivos de
participação no índice Dow Jones, a Cemig foi eleita no-
vamente a líder mundial em sustentabilidade do super-
setor de "Utilities", que engloba as empresas prestadoras
de serviço de energia elétrica, distribuição de gás, sanea-
mento e outros serviços de utilidade pública. No período
2005/2006 a Cemig foi eleita a líder mundial do setor elé-
trico e, em 2007/2008, já havia conquistado o destaque
no de "Utilities". Segundo informou a empresa, "permane-

cer no DJSI World e ser eleita líder mundial em sustentabi-
lidade reafirma o nosso compromisso pela busca contínua
no aprimoramento de práticas sustentáveis, considerando
o equilíbrio entre as dimensões econômica, ambiental e
social, de forma integrada com a sua estratégia de cresci-
mento sustentável".

O critério para seleção das organizações para o DJSI é
conduzido pelo SAM Group (Sustainablé Asset Manage-
ment), empresa independente de gestão de ativos, voltada
para investimentos sustentáveis, com sede na Suíça. •
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