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LANÇAMENTO DO 

PROCESSO DO ISE B3 2019
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9h00 Café de boas-vindas

9h30 Abertura

10h15 Ciclo Longo de revisão do Questionário ISE B3

11h00 Aprimoramento da metodologia

11h45 ISE B3 15 Anos

12h30 Encerramento 

Agenda



INFORMAÇÃO PÚBLICA 3
3

INFORMAÇÃO PÚBLICA

B3 NO MUNDO

SEDE EM SÃO PAULO 
E ESCRITÓRIOS 
NO RIO DE JANEIRO,  LONDRES
E XANGAI

São Paulo
Rio de Janeiro

Xangai

Londres

LONGA TRADIÇÃO DE INOVAÇÃO EM 
PRODUTOS E TECNOLOGIAS

MELHORES PRÁTICAS EM GOVERNANÇA 
CORPORATIVA, GESTÃO DE RISCOS 
E SUSTENTABILIDADE

SEGURANÇA, SOLIDEZ E 
EFICIÊNCIA PARA O 
MERCADO BRASILEIRO



INFORMAÇÃO PÚBLICA 4

Novo 

modelo 

econômico 

=

Financeiro 

+ ESG

• Plataforma Compromisso com o Clima: parceria com Natura e Itaú

• Relate ou explique para ODS 

• Programa de Governança em Estatais 

• WFE: Commodities, princípios de derivativos

• CDP – resposta ao questionário e vice-presidência do Board CDP LA

• Parceria CVM, GRI e Pacto Global: documento “Mercado de capitais e ODS”

Conectar com o negócio

• Inventário de GEE / Verificação / Compensação

• Engajamento interno: Coleta seletiva, Bicicletário e Data Center.

• FTSE4Good Latin America – B3 na carteira

Atuar internamente e induzir o mercado

Iniciativas B3

• NOVOS 

NEGÓCIOS

• MINIMIZAÇÃO DE RISCOS

• ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS

• INDUÇÃO E AVANÇO DO 

MERCADO 

• IMAGEM E REPUTAÇÃO

• ENVOLVIMENTO DE KEY-

STAKEHOLDERS (CLIENTES, 

FORNECEDORES, 

REGULADOR)    

Agregar valor ao cliente

• Relatório Anual 

• Ring the bell for gender equality

• Green bonds

• Mentoria de sustentabilidade para clientes

• ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial

• ICO2 – Índice Carbono Eficiente

• Roteiro básico do Programa de Qualificação Operacional (PQO) – Inclusão 

de dois itens socioambientais

• Parceria B3 e Columbia sobre Big Data e Inteligência Artificial

• Guias de Sustentabilidade alinhados à TCFD e à Agenda 2030 para 

empresas listadas, fechadas e setor de intermediação
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Agregar valor ao cliente
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Conectar com o negócio
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Programa Compromisso com o Clima

• Em 2017, Itaú e Natura fizeram uma parceria inédita e

lançaram o Edital Compromisso com o Clima, com

apoio do Instituto Ekos Brasil para escolher projetos

para compensar as suas emissões de GEE.

• Em 2018, decidiram expandir a iniciativa para outras empresas e criaram a plataforma

Compromisso com o Clima.

• Com a adesão da B3, o programa buscará mobilizar o mercado de capitais em ações

de sustentabilidade e responsabilidade climática.

• Na Plataforma Compromisso com o Clima são divulgadas informações e indicadores

sobre cada projeto, para que as empresas escolham aqueles que melhor atendem as

suas necessidades. São realizadas análises jurídicas e socioambientais de cada

projeto.
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01 Capacitação   

da rede
✓Oficinas e seminários na B3 para capacitação das empresas do ISE, ICO2,

Mentoria de sustentabilidade e o Relate ou Explique para os ODS.

Preço
✓Adesão da B3 como Patrocinadora com preço reduzido.

✓Desconto de 25% para adesão de organizações participantes do ISE e ICO2

que sejam convidadas pela B3.

03 Resultados
✓Análise dos resultados das compensações realizadas pela B3 e empresas

vinculadas.

✓ Suporte para a comunicação dos resultados atingidos pela B3 e sua rede.

02 Preço

Benefícios exclusivos para as empresas da carteira do ISE:

Programa Compromisso com o Clima
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ISE B3: 4º Índice de Sustentabilidade do mundo

É um índice que mede o retorno médio de uma carteira teórica de ações de empresas de capital 

aberto e listadas na B3 com as melhores práticas em sustentabilidade.

1999 2001 2003 2005 2007 2008

2009 2010 2011 2014 2015 2016

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPKTgZr5xMgCFYKDkAod6w8EHA&url=https://www.bmv.com.mx/en/bmv-group/about-us&psig=AFQjCNHu9jMmj8RaWk7L5K99sfdC7nKqpA&ust=1445014610221181
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLnxx_n7xMgCFcaDkAodr94Apw&url=http://www.aabcnsw.net.au/stock-exchange-of-mauritius-launches-sustainability-index/&psig=AFQjCNEZQC-DlYeE9S6WUs4OnE1Bq25aMw&ust=1445015373215329
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbcvOT9xMgCFcsNkAodN9sKig&url=http://mercadomila.com/wastverify.txt&psig=AFQjCNHLW6QpOevjlmBBT0oYgU--uoBFxw&ust=1445015849643191
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• Órgão máximo de governança do índice.

• Tem como missão garantir um processo  transparente de construção do índice e de 

seleção das empresas.

• Composto por representantes de 11 instituições e presidido pela B3.

Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE B3

Conselho Deliberativo do ISE B3 (CISE)

http://ibracon.lecom.com.br/ibracon/Portugues/index.php
http://rodartenogueira.com.br/wp-content/uploads/2015/06/Abrapp.jpg
http://www.amecbrasil.org.br/wp-content/uploads/2013/07/ibgc.jpg
file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/50/International_Finance_Corporation_logo.png
http://www3.ethos.org.br/cedoc/instituto-ethos-lanca-nova-marca-na-conferencia-2013/ethos_logo_novo/
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Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE B3

Fundamentos

1. Transparência
Dar transparência ao processo ISE e às respostas das empresas ao questionário.

2. Diálogo com as partes interessadas e a sociedade
Criar e manter ativos canais de diálogo com as partes interessadas e a sociedade em geral, como

fundamento para legitimidade, representatividade e atualidade do ISE B3 como expressão das suas

expectativas sobre a sustentabilidade empresarial.

3. Aperfeiçoamento contínuo do escopo e do processo
Atualizar anualmente o questionário ISE, com base em pesquisa acadêmica e processos participativos,

de modo a mantê-lo em sintonia com o estado da arte do conhecimento em sustentabilidade e com as

expectativas da sociedade. Conhecer os desafios e oportunidades do processo ISE B3, agindo de

modo a otimizar sua eficiência operacional e sua capacidade de atender aos objetivos estratégicos.

4. Autonomia financeira, metodológica e decisória
Garantir as condições materiais, técnicas e de gestão para que o ISE B3 tenha a legitimidade e

credibilidade necessárias para cumprir seu papel e avançar em sua missão.
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Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE B3

Objetivos estratégicos 2016 – 2020

1. Aumentar a relevância do ISE B3 para os investidores

i. Evidenciar as relações entre sustentabilidade empresarial e desempenho econômico-financeiro.

ii. Identificar e motivar o uso do ISE B3 por formadores de tendência do mercado financeiro.

iii. Ampliar a utilidade para os agentes do mercado (investidores diretos, gestores de investimento,

serviços de informação, agências de rating, analistas e operadores).

2. Fortalecer o papel do ISE B3 para uma cultura de sustentabilidade nas

empresas

i. Ressaltar o ISE B3 como fonte de maior competividade na atração de capitais.

ii. Facilitar e incentivar o uso do ISE B3 como instrumento de diagnóstico e de transparência.

3. Ampliar o reconhecimento do ISE B3 pela sociedade

i. Dar visibilidade à contribuição do ISE B3 aos mais diversos públicos por meio de ações de

comunicação e engajamento.
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Evolução da Performance
ISE B3 x IBOVESPA

BASE 1.000 = 30/11/2005
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Evolução da Volatilidade
ISE B3 x IBOVESPA

BASE 1.000 = 30/11/2005
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Carteira ISE B3 – 2019

(posição 12/02/2019)R$ 1.628.830.192.226,75 - 41,76% do valor total de mercado

29 empresas, 34 ações, 13 setores. Vigência:  07/01/2019 a  03/01/2020.

*

* A MRV realizou uma cisão no dia 21/12/2018. A partir dessa data os investidores que tinham ações da MRV passaram a ter ações da MRV e Log. Deste modo, e seguindo as regras da B3 para todos os índices em casos 

como esse, as ações da Log passaram a compor o ISE B3, permanecendo na carteira até o próximo rebalanceamento, em maio de 2019, quando serão efetuados os ajustes necessários.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VGHqac0KP49NjM&tbnid=wX1-lNRco07J-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/02/26/Duratex-extingue-rinoceronte-de-sua-marca.html&ei=Hb1qUrYb08TgA_KagKAE&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNH-14DbBQuli5U_OcAqAcfORx84yw&ust=1382813334925165
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
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• No ano em que completa 15 anos, o ISE B3 passará a ser conduzido diretamente
pela B3, com apoio de parceiros técnicos externos, encerrando assim o vitorioso
ciclo de parceria com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV (FGVces),
parceiro técnico que criou a metodologia do ISE e foi de inestimável valor em todo
este caminho.

• Este passo se dá em consenso com a FGV e com apoio e recomendação do CISE –
Conselho Deliberativo do ISE e tem por base o entendimento da maturidade
alcançada pelo ISE B3 nesses 14 anos de vida, em que conquistou reconhecimento
nacional e internacional por sua combinação única de pioneirismo e
responsabilidade, ousadia e consistência técnica, compromisso com a
sustentabilidade e valorização do mercado. Tudo isso por meio de um vibrante e
contínuo processo de engajamento com as empresas, os investidores e os
principais atores relacionados aos temas da sustentabilidade empresarial.

15 anos, novo ciclo
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• A B3 e o CISE entendem que a gestão direta do processo permitirá maior integração operacional e
administrativa com a estrutura da Bolsa, otimizando o funcionamento de todo o sistema e abrindo
caminho para importantes inovações e melhorias.

• Como todas as mudanças realizadas no contexto do ISE B3, essa transição está sendo feita de forma
suave e sem impactos para as empresas.

• Foi realizada a contratação de equipe para condução do processo seletivo e da metodologia e apoio
à gestão da carteira, por meio da consultoria ABC Sustentabilidade, liderada por Aron Belinky e
integrada também por Renato Moya e outros especialistas já conhecedores do processo.

• O site e a plataforma de interação com as empresas permanecem os mesmos, sob responsabilidade
da mesma empresa de TI (Ecostage). Apenas o layout e o endereço foram atualizados.

• A taxa de inscrição, antes paga à FGV, passará a ser cobrada diretamente pela B3. O atendimento
às empresas e apoio administrativo será pela ABC.

As mudanças na gestão do processo ISE
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• Website e acesso ao sistema: www.iseb3.com.br

• E-mails equipe ABC: aron@iseb3.com.br - renato@iseb3.com.br - contato@iseb3.com.br

• Telefone equipe ABC: 11 3090-3039

• Novo endereço: Alameda Campinas, 1077 – 8º andar, São Paulo/SP – CEP 01404-001

• E-mail equipe B3 (mantido): ise@b3.com.br

Novos canais de comunicação

http://www.iseb3.com.br/
mailto:aron@iseb3.com.br
mailto:renato@iseb3.com.br
mailto:contato@iseb3.com.br
mailto:ise@b3.com.br
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ABC Sustentabilidade:

Coordenador Geral: Aron Belinky   | Coordenador Executivo: Renato Moya

Pesquisadores: Helton Barbosa e Rodrigo Lima

Coordenadores de Dimensão:

AMBIENTAL Alcir Vilela

SOCIAL Sonia Loureiro

ECONÔMICO-FINANCEIRA Antonieta Magalhães

GOV. CORPORATIVA Luiz Martha (IBGC)

GERAL Aron Belinky

NAT. PRODUTO Aron Belinky

MUDANÇA DO CLIMA Lauro Marins (CDP)

AMBENTAL IFs Em definição

Equipe Técnica
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• Parceira de asseguração, desde 2012: KPMG

• Parceira de monitoramento de imprensa, desde 2013: Imagem Corporativa

Empresas parceiras
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Processo ISE B3 2019/2020
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Formas de participação

Para integrar a nova carteira

Para se preparar, 
acompanhando o processo 

oficial em andamento

São convidadas as 

emissoras das 200 ações 
mais líquidas na B3

Para autoconhecimento e  
preparo por meio de 

simulações rápidas, baseadas 
no último processo 

encerrado  

Aberto a todas as 
empresas listadas na B3

Elegível

Treineira

Simulado

Para autoconhecimento e  
preparo por meio de 

simulações rápidas, baseadas 
no último processo 

encerrado  

Possibilidade de participação 

para empresas de capital 
fechado

DBI
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Capitalização bursátil
Taxa inscrição

2018

Taxa inscrição

2019

Simulado R$ 6.830,00 R$ 7.060,00

Treineira R$ 6.830,00 R$ 7.060,00

DBI R$ 6.830,00 R$ 7.060,00

Inferior a R$ 1,5 bi R$ 19.360,00 R$ 20.000,00

Entre R$ 1,5 bi e R$ 5 bi R$ 22.500,00 R$ 23.250,00

Entre R$ 5 bi e R$ 20 bi R$ 25.590,00 R$ 26.445,00

Superior a R$ 20 bi R$ 28.610,00 R$ 29.570,00

Reajuste de 3,34%, conforme IPCA (arredondado)

Forma de inscrição, conforme valores ao lado: 

• Holding operacional e até uma controlada

• Holding não operacional e até 2 controladas

Taxa adicional de R$ 1.730, por controlada excedente: 

• Holding operacional e 2 ou mais controladas

• Holding não operacional e 3 ou mais controladas

Taxas de inscrição  2019
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Cronograma 2019

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

Inscrições: 18/02 a 23/08

Reunião com empresas: 02/04 a 23/08

Indicação dos 
itens para 

comprovação:
28/08

Divulgação 
da 

carteira: 
28/11

CISE: 
07/02

CISE: 26/11

Consulta Pública 
Online: 25/03 a 

18/04

WS de 
revisão: 

27 a 29/03

Audiência 
Pública: 
15/05

Envio das respostas: 
19/07 a 23/08

Lançamento 
questionário 
2018: 25/06

Evento 
inaugural: 

18/02 CISE: 11/06

Webinar: 
02/07

Envio de 
documentos:

28/08 a 06/09

Análise das evidências: 
09/09 a 25/10

Lançamento 
da nova 
carteira: 

29/11

Evento 
temático:

02/10

CISE: 21/08

Evento 
temático: 

17/07
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27 de março 28 de março 29 de março

Manhã CLI AMB/AMB-IF GER/NAT

Tarde SOC ECO GOV

Agenda workshops de revisão

Local: B3 Educação
R. Líbero Badaró, 471 – Centro
São Paulo - SP
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Consulta pública on-line

Período: de 18 de março a 18 de abril

Disponível em: www.ISE B3.com.br

http://www.iseb3.com.br/
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Audiência pública

Data e horário:
15 de maio de 2019
9h00 às 18h00

Local:
B3
Rua XV de Novembro, 275
Centro
São Paulo - SP
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Análise Qualitativa
Webinar para apoio às empresas

• A partir da experiência nos anos anteriores, o webinar terá o objetivo de apoiar as 
empresas no preparo e envio de seus documentos comprobatórios.

• Dicas como formato, formalização, abordagem e consistência dos conteúdos serão 
compartilhados pela equipe.

• O webinar ocorrerá no dia 02 de julho de 2019 e em breve serão divulgadas 
informações de acesso on-line.
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Ciclo Longo de revisão 
do Questionário ISE B3
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Ciclo Longo de revisão do questionário

Entendimento

ou clareza 

Atualização

Refinamento

Expansão

Estrutura

Questionário 
2018

Questionário 
2019

Questionário 
2020

Questionário 
2021

Entendimento

ou clareza 

Atualização

Refinamento

Expansão

Estrutura

Entendimento

ou clareza 

Atualização

Refinamento

Expansão

Estrutura
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Destaques do Questionário ISE B3 2018

• Conclusão do Ciclo Longo de revisão do Questionário ISE B3, iniciado a partir do
Questionário 2015.

• Grande ênfase na realização da análise de materialidade pelas empresas, com
destaque para as dimensões Geral, Ambiental e Mudança do Clima.

• Dimensão Mudança do Clima: A partir da indicação do resultado da análise de
materialidade, o questionário se estruturou em diferentes trilhas de perguntas.
Além disso, houveram atualizações nas abordagens relacionadas a iniciativas como
o CDP e o TCFD.

• Dimensão Ambiental: Reorganização dos questionários de 5 grupos de setores
empresariais para 3 grupos e inclusão do tema “bem-estar animal”.
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Destaques do Questionário 2018

• Dimensão Geral: Aperfeiçoamento na abordagem sobre os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e em outros temas estratégicos ao questionário, como cadeia de valor,
transparência e externalidades (negativas e positivas).

• Dimensão Econômico-Financeira: Aprimoramento das perguntas relacionadas a riscos
socioambientais e externalidades do negócio.

• Dimensão Governança Corporativa: Atualização das perguntas relacionados à diversidade
no Conselho de Administração e inclusão da abordagem de treinamento/capacitação dos
dirigentes da companhia sobre temas relacionados à sustentabilidade empresarial.

• Dimensão Social: Aprimoramento nas perguntas relacionadas aos funcionários da empresa,
incluindo os terceirizados, e reforçando a abordagem referente à agenda de direitos
humanos e trabalho decente. Inclusão de temas como orientação sexual, identidade de
gênero e licença parental.
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Exemplos dos primeiros feedbacks recebidos

• “A definição de trilhas na dimensão Mudança do Clima não deveria ser
responsabilidade da companhia, a partir do resultado de sua análise de
materialidade. Isso prejudica casos de empresas que optam pelo preenchimento
de perguntas/temas que não são preenchidos por outras empresas de seu setor, o
que considero injusto em termos de comparabilidade entre uma empresa e outra.”

• “Algumas perguntas do questionário AMB-C não se aplicam às empresas de
serviço e deveriam ser retiradas deste grupo.”

• “Algumas das (novas) perguntas da dimensão Governança Corporativa se referem
à diretoria da companhia e se sobrepõem à determinadas perguntas da dimensão
Geral.”
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Proposta de aprimoramento da análise qualitativa para 2019

• A partir da mudança implementada em 2018 na dimensão Mudança do Clima, uma pergunta
inicial, sobre análise de materialidade, passou a dividir o questionário em diferentes “trilhas de
respostas”.

• Com isso, empresas que pela sua análise de materialidade não consideram materiais alguns
aspectos relacionados a mudança do clima passaram a responder um número menor de
perguntas.

• Pelas implicações desse processo, surge um legítimo questionamento quanto a situações onde
uma má análise de materialidade poderia indevidamente levar a empresa a uma trilha mais
vantajosa.

• Dessa forma, com o objetivo de encaminhar essa questão, a partir do processo 2019, a pergunta
CLI 1.1 sempre será incluída entre as evidências a serem verificadas, independentemente de
sorteio, e sem prejuízo à outra pergunta que continuaria a ser sorteada nesta dimensão para a
análise de evidências.
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Aperfeiçoamento da metodologia ISE
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Aperfeiçoamento da metodologia ISE

Desafio:

Melhorar o processo de seleção e gestão de empresas para a carteira do ISE B3, 
valorizando o conhecimento acumulado, melhorando o custo-benefício para as empresas 

elegíveis e gerando mais valor para todos os stakeholders.

Proposta:

• Criar uma ferramenta tecnológica capaz de coletar informações digitalizadas (públicas 
e fornecidas pelas empresas), sistematizá-las, analisá-las por critérios consistentes com 
o temário do ISE B3 e dos ODS, e gerar insumos para uso no processo de seleção e 
gestão da carteira desse índice, tornando-o mais eficiente, mais apurado e menos 
oneroso para as empresas.

• Desenvolver produtos adicionais desse processo, visando gerar valor compartilhado 
para os investidores, as empresas e a sociedade em geral.
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EMPRESAS 
PARTICIPANTES

(~50)

EMPRESAS 
CONVIDADAS 

(~180)
Expertise CISE

Evidências

Questionário
CARTEIRA
(até 40)

Monitoramento 
tradicional

Transparência 
passiva

Empresas recebem 
relatório de desempenho 

e  “sim/não” sobre 
inclusão na carteira

Empresas recebem 
perguntas diretas ou 

questionamento sobre 
fatos na grande imprensa

Seleção Depuração
CISE

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE BDAI NO PROCESSO DE SELEÇÃO DA CARTEIRA ISE: VISÃO GERAL

PROCESSO ATUAL

EMPRESAS 
PARTICIPANTES

(~50)

EMPRESAS 
CONVIDADAS 

(~180)
Expertise CISE

Evidências

CARTEIRA
(até 40)

Empresas  recebem também 
um reporte com sua posição 

na transparência ativa

Empresas recebem também 
boletins periódicos com seus 

destaques da websfera

Seleção Depuração
CISE

POSSÍVEIS MELHORIAS

Transp. ATIVA

Questionário

Monitoramento 
SMART

Transparência 
passiva

1. USO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA: coletar e analisar informações publicamente disponíveis

2. REDUÇÃO DO QUESTIONÁRIO: recortar e focalizar as perguntas (via materialidade e transparência ativa)

3. MONITORAMENTO SMART: ampliar/automatizar coleta e pré-análise de informação pública

PROCESSO MELHORADO

40
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Notícias sobre 
os setores

DB-1

Estudos e textos 
sobre as  

empresas

DB-2

Documentos e
discurso público 

das empresas

DB-3

Dados 
estruturados de 
cada empresa

DB-4

LÉXICO
ISE

=
de 

Textos
para 

Temas 
para

Métricas

Indicadores  
do

questionário
ISE

T1
T5

T3
T4

T2

T n

T1 T5

T3 T4

T2
T n

Recorte do mapa: 
um para cada 

empresa inscrita

Mapa Temático Setorial: 
um para cada setor

Mapa Temático 
Individual

Principas produtos esperados:
• Índice comparativo de volumetria: mostra a visão 

pública dos temas e compara empresa versus setor.
• Análise de congruência: estuda a visão dos temas e 

da empresa pelo público versus pela empresa.
• Hotspots: identificação de temas e questões 

quentes no setor e/ou em uma dada empresa.

• Extrato p/ apoio ao preenchimento do questionário

Bases de dados 
não estruturadas

Bases de dados 
estruturadas

Frames criados 
para orientação do 
trabalho por robôs

Obs: Poderiam também ser produzidas análises especias e/ou 
agregadas, para divulgação do ISE e/ou produtos adicionais.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE BDAI NO PROCESSO DE SELEÇÃO DA CARTEIRA ISE: RELATÓRIO ANUAL DE TRANSPARÊNCIA ATIVA
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Redes sociais 
sobre empresas 

da carteira

DB-5

Notícias e blogs 
sobre empresas 

da carteira

DB-6

Idem bases da 
transparência 

ativa

DBs-1 a 3

LÉXICO
ISE

=
de 

Textos
para 

Temas 
para

Métricas

Principas itens planejados para o boletim:
• “Fotografia”: mostraria os temas quentes e fatos relevantes 

ocorridos a cada período, por tipo de fonte
• “Filme”: mostraria a evolução das narrativas sobre os temas 

quentes, por tipo de fonte
• “Resumo” e “Drill down”: permitiriam sintetizar achados e explorar 

detalhes e origens dos temas quentes identificados no boletim
• Gestão reputacional: análise de especialistas sobre o conteúdo 

acima (profundidade conforme cada caso)

Bases de dados 
não estruturadas

Frame criado para 
orientação do 

trabalho por robôs

Obs: Poderão também ser produzidas análises especias e/ou agregadas, para divulgação do ISE e/ou produtos adicionais.

A análise neste item seria feita 
por humanos, com base nas 

infos e pré-análises por robôs

Estes ítens serão 
produzidos 100% 

por robôs
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE BDAI NO PROCESSO DE SELEÇÃO DA CARTEIRA ISE: BOLETIM DE  MONITORAMENTO SMART
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• O Questionário ISE B3 é um patrimônio único, que acumula 15 anos de 

reflexões da sociedade brasileira sobre sustentabilidade empresarial.

• Antes escassa, a informação sobre empresas é hoje muito abundante, e 

interpretá-la de forma coerente e útil torna-se um desafio cada vez maior.

• A perspectiva temática é um elemento de conexão: é a chave para 

relacionar as informações em linguagem natural (textos para leitura 

humana) com o conteúdo estruturado do Questionário ISE B3.

• O Léxico ISE B3 será a base de um sistema eletrônico capaz de 

aproveitar esse oceano de informações para criar conhecimento útil e 

focalizado. 

Léxico ISE B3: elemento central do novo processo
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O caminho à frente

• A implementação da proposta de aperfeiçoamento da metodologia ocorrerá de forma gradual,
com possibilidades de participação das empresas e ampla consulta a todos stakeholders.

• A produção da primeira versão do Léxico ISE ocorrerá ao longo de 2019 e 2020, conforme
calendário e processo a serem divulgados em breve (1º semestre de 2019), indicando as
diretrizes do trabalho e as formas de participação e consulta.

• Como parte desse desenvolvimento, já no processo seletivo da 15ª carteira do ISE B3 (em 2019,
para definir a carteira 2020) serão utilizados experimentalmente insumos produzidos a partir de
informações públicas: o CISE receberá, além das informações usualmente utilizadas no processo
seletivo, um perfil das empresas inscritas, produzido com base em informações públicas.

• A produção desse perfil seguirá as regras que caracterizam o processo seletivo do ISE B3,
especialmente a isonomia, a imparcialidade, o cuidado e o respeito no trato com as empresas,
assim como a relevância das informações e a credibilidade das fontes utilizadas.
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ISE B3 15 Anos
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Publicação ISE 5 Anos

ISE
Sustentabilidade no mercado de capitais
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Pacote ISE 10 Anos

Plataforma de Indicadores

Wiki Linha do Tempo

Mundo ISE

Publicação

Fórum ISE 10 Anos

Empresas patrocinadoras
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ISE B3 15 Anos - legado
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ISE B3 15 Anos – plano geral

• Os 15 anos do ISE B3 serão marcados por dois principais legados, a serem produzidos em 2019 e 2020:

– Léxico ISE B3 – um bem essencial ao desenvolvimento de aplicações de Inteligência Artificial ao
campo da sustentabilidade empresarial no contexto brasileiro.

– Mundo 2030 – uma interface lúdica desenvolvida a partir do Mundo ISE, voltada a popularizar e
disseminar a Agenda 2030 da ONU, conectando os temas do Questionário ISE aos ODS.

• As oportunidades de participação se estenderão a toda a comunidade brasileira relacionada à
sustentabilidade empresarial, visando fortalecer e qualificar ao máximo o Léxico ISE B3. Uma
possibilidade é a gameficação das atividades de “treinamento” do algoritmo, considerando que
quanto maior o volume de interações, melhor a qualidade da ferramenta.

• As empresas patrocinadoras terão como contrapartida, além do reconhecimento de suas marcas,
condições especiais tanto de participação no processo de construção quanto no uso de produtos
derivados do Léxico ISE B3. A conclusão do projeto será no final de 2020, com entregas intermediárias.

• Para viabilização do projeto, a proposta é um modelo de financiamento análogo ao utilizado para os
10 Anos do ISE, com a captação de cotas de patrocínio oferecidas em condições acessíveis e
isonômicas a todas as empresas elegíveis. Uma proposta detalhada será apresentado em breve.
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Sustentabilidade
Telefone: +55 11 2565-6195 / 7526

E-mail: ise@b3.com.br
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