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REQUISÍTOS MÍNIMOS - QUESTIONÁRIO ISE B3 2022 

 

A metodologia de seleção das empresas para a carteira 2023 do ISE B3 

(processo seletivo 2022) estabelece que os aspectos abordados por algumas 

perguntas do questionário são considerados requisitos mínimos para que uma 

empresa possa integrar a carteira do índice. A lista abaixo apresenta esses 

requisitos, indicando as perguntas e alternativas de resposta que, se assinaladas, 

impedem a presença de uma companhia na carteira. 

 

Devido à setorização do questionário, nem todas as empresas deverão 

responder a todas essas perguntas, ou seja, caso a pergunta não esteja nos 

questionários que devem ser respondidos por uma empresa, isso significa que 

aquele aspecto não é considerado material ou aplicável a seu tipo de 

atividade. 

 

Perguntas com requisitos mínimos 
Alternativas que implicam em 

impedimento à inclusão na carteira 

CHptCDT-b. Como a companhia monitora e 

aplica ações de prevenção a casos de assédio 

moral, assédio sexual, racismo, homofobia, 

transfobia e outras formas de preconceito 

contra grupos minorizados, incluindo 

funcionários próprios e também trabalhadores 

terceirizados? 

 f) Nenhuma das anteriores 

CHsstLDR-a. A companhia dispõe de uma 

política que aborde aspectos de saúde e 

segurança no trabalho (SST)? 

 d)  Não possui política corporativa que 

contemple aspectos de SST  

CHediCDI-a. Indique como a companhia 

demonstra seu compromisso com a promoção 

da diversidade e inclusão: 

 f) Nenhuma das anteriores 

CSdhCLC-c1a. Indique por meio de quais 

práticas a companhia gerencia os impactos 

negativos significativos de suas operações 

sobre a comunidade local: 

 h) Nenhuma das anteriores 

GCfgsGES-a. Indique as práticas que estão 

contempladas de forma explícita na política 

corporativa da empresa sobre princípios para 

o relacionamento com suas partes 

interessadas:  

h) A empresa não dispõe de política 

corporativa sobre princípios para o 

relacionamento com suas partes 

interessadas 
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GCgrPRC-a. A companhia dispõe de política 

corporativa para a gestão de riscos que 

considere aspectos de curto, médio e longo 

prazo acompanhados pelo Conselho de 

Administração?  

c) Não 

GCpgcACI-c. A empresa dispõe de área ou 

profissional, próprio ou terceirizado, 

responsável pelas funções de auditoria 

interna?  

d) Não 

GCpgcCDA-a. Indique as alternativas 

relacionadas ao Comitê de Auditoria da 

empresa: 

 j) Não possui Comitê de Auditoria 

GCenGEE-b. Indique as alternativas que se 

aplicam ao Código de Conduta da 

companhia:   

k) Não possui Código de Conduta 

MApgaLDR-a. A companhia dispõe de uma 

política corporativa que aborda aspectos 

ambientais cujas diretrizes estão presentes em 

seus processos de planejamento e gestão? 

d) Não possui política corporativa de 

meio ambiente 

MApgaCPL-a. Indique a situação da 

companhia quanto ao licenciamento 

ambiental de suas instalações e processos: 

 e) Não possui procedimento 

sistemático de monitoramento da 

conformidade legal 

MNIfsARC-a. Indique os procedimentos 

adotados pela instituição com relação à sua 

política de avaliação de investimentos com 

critérios socioambientais aplicada às 

atividades de administração de recursos de 

terceiros (asset management) e/ou recursos 

próprios:  

j) A instituição não dispõe de tal política 

MNIfsCDC-a. Considerando os princípios de 

proporcionalidade e relevância contidos na 

Resolução CMN 4.327/2014, indique os 

procedimentos adotados pela instituição para 

a elaboração de sua política de avaliação de 

crédito com critérios socioambientais:  

k) A instituição não dispõe de política 

de avaliação de crédito com critérios 

socioambientais 

MNIfsSEG-a. Indique os procedimentos 

adotados pela instituição com relação à sua 

política de (subscrição de) riscos com critérios 

socioambientais:  

k) A instituição não dispõe de tal 

política  

 

 


