Quinta-feira, 18 de outubro, 2012 Brasil Econômico 15
TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

EDUCAÇÃO/GESTÃO

ISABEL SANTOS
Consultora da Unidade de Negócios
Sustentabilidade da Keyassociados

is
a
n
o

i
c
a
uc

.

ed
s
in de Nova York
fBolsa
Novas percepções do Índice de Sustentabilidaderda
a
pa
O DJSI é o primeiro
a
v
i
s
índice global que
lu
c
avalia o desempenho
x
e das
financeiro
é
o
empresas
que atuam
g
i
t
r
com
base
nas
melhores
a
e
práticas de governança
t
s
e
corporativa e de
d
o
responsabilidade
ã
ç
a
socioambiental
z
i
l
i
orientadas pela
t
u
sustentabilidade
A

A organização suíça “Sustainable
Asset Management — SAM” divulgou a lista das empresas selecionadas para compor a carteira
do Dow Jones Sustainability
World Index (DJSI) 2012/2013.
De um total de 19 supersetores,
maiores e mais importantes setores considerados pelo DJSI, 13 são
liderados por empresas europeias, três por empresas sul coreanas, dois por empresas australianas e um por empresa brasileira.
Entre as empresas brasileiras
selecionadas para a carteira —
Bradesco, Itaú, Itausa, Embraer,
Cemig, Redecard, Petrobras,

INSPEÇÃO DE VEÍCULOS

Em defesa da
manutenção
preventiva
Oficinas querem conscientizar
os motoristas sobre os perigos da
poluição causada pelos veículos

Com o intuito de criar uma conscientização e estreitar o relacionamento com seus clientes, o GTA
com o apoio técnico da MTEThomson, lançou uma campanha
gratuita para medição da emissão
de gases do escapamento dos veículos. A ideia é mostrar aos clientes de cada oficina quanto é vantajosa e econômica uma revisão preventiva em vez de uma corretiva.
O GTA é um grupo formado por oficinas com o objetivo de superar os
desafios que a evolução da tecnologia automotiva impõe ao setor.
Conceitos como melhoria de
qualidade do ar, meio ambiente,
saúde e custos estão sendo tratados na campanha, que oferece
através de um cupom impresso
do site do grupo uma inspeção de
emissão de gases poluentes gratuita para cada veículo que comparecer à oficina.
“Um motor bem regulado mantém as emissões dentro das especificações estipuladas pela inspeção veicular, economiza combustível e ajuda na melhora da qualidade do ar”, explica Alfredo Bastos Jr, gerente de marketing da
companhia, que acredita na força
da conscientização.
“As pessoas precisam saber dos
benefícios da manutenção preventiva. Isso precisa ser melhor trabalhado e essa é a nossa ideia”, completa. A campanha estará no ar
até o dia 30 deste mês no site
www.grupogta.com.br ■ C.R.C.

Duratex e Banco do Brasil — foi
possível ressaltar a presença
contínua de algumas, como Bradesco — há seis anos presente
no índice — e Cemig — presente
há treze anos — ratificando os
compromissos dessas companhias com a sustentabilidade.
A permanência das empresas
nacionais no índice demonstra a
preocupação com as boas práticas de gestão corporativa e o desenvolvimento sustentável. Tal
percepção é muito positiva, uma
vez que, ao considerarem o tripé
social, econômico e ambiental
em suas atividades, tais compa-

nhias terão mais chances de sobreviver a possíveis crises.
Criado em 1999, o DJSI serve de referência para investidores do mundo todo, que condicionam a gestão dos recursos
com base na transparência dos
negócios em que atuam e na
conduta sustentável.
Em nível global, dentre as empresas excluídas do DJSI, figuram as poderosas IBM, Telefonica e Mitsubishi Corp, que não
atingiram a pontuação mínima
para entrar na carteira deste ano.
Integrar o índice agrega valor
à empresa, o que é percebido pe-

los stakeholders. Os investidores, por exemplo, são atraídos
por esse tipo de empresa por reconhecer que o rendimento de
suas ações estará alinhado com
estratégias sustentáveis de negócios, proporcionando uma visão
de longo prazo de retorno do investimento. A empresa listada se
destaca por fazer parte de um
grupo seleto e reconhecido em todo o mundo, que mantém a sustentabilidade inserida em suas estratégias de negócios alinhada à
sua capacidade de inovação como, por exemplo, investimentos
em tecnologias limpas. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.

