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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
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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

Missão

Apoiar os investidores na tomada de decisão de

investimentos socialmente responsáveis e induzir

as empresas a adotarem as melhores práticas de

sustentabilidade empresarial.
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Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE B3

Fundamentos

1. Transparência
Dar transparência ao processo ISE B3 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 B3, 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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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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• Parceira de asseguração, desde 2012: KPMG

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

Empresas parceiras
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Aron Belinky & Consultores Associados:

Coordenador Geral: Aron Belinky   | Coordenador Executivo: Renato Moya

Pesquisadores: Rodrigo Lima e Helton Barbosa

Coordenadores de Dimensão:

AMBIENTAL Alcir Vilela

SOCIAL Sonia Loureiro

ECONÔMICO-FINANCEIRA Eduardo Flores

GOV. CORPORATIVA Luiz Martha (IBGC)

GERAL Aron Belinky

NAT. PRODUTO Aron Belinky

MUDANÇA DO CLIMA Lauro Marins (CDP)

AMBENTAL IFs Roberta Simonetti (WWF)

Equipe Técnica
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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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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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Consulta pública on-line

Período: de 25 de março a 18 de abril

Disponível em: www.iseb3.com.br

http://www.iseb3.com.br/
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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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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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Construção coletiva do questionário

1. Consulta pública on-line

2. Oficinas de revisão (empresas e especialistas)

3. Revisão pelos Coordenadores de Dimensão (etapas anteriores e contexto atual)

4. Audiência pública presencial

5. Aprovação pelo CISE

6. Lançamento do questionário
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Princípios orientadores do processo

1. Resposta voluntária

2. Aplicação ao universo do ISE B3

3. Adequação ao propósito

4. Eficiência do questionário

5. Evitar fracionamento excessivo

6. Universalidade/não-setorização

7. Flexibilidade/materialidade
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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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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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Aprimoramento da análise qualitativa para 2019
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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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Upgrade da metodologia & 15 Anos do ISE B3

• Um importante legado celebrando os 15 anos do ISE será o Léxico ISE B3 (LISE): base para uso de Big
Data Analytics incorporando informações públicas na avaliação da sustentabilidade empresarial.

• O desenvolvimento do LISE será realizado em 2019 e 2020, e incluirá ampla participação de empresas,
investidores, especialistas, usuários e outras partes interessadas.

• Conforme anunciado no evento de lançamento do Ciclo 2019 do ISE B3, esse instrumento será
utilizado já em 2019, porém em caráter experimental. Isto significa que produtos do LISE serão
trabalhados e discutidos ao longo do ano, mas não terão nenhuma influência no processo seletivo
deste ano. Serão trabalhados apenas protótipos, visando o preparo de uma versão adequada para uso
efetivo a partir do processo seletivo de 2020.

• O desenvolvimento do LISE será orientado por um Comitê de Governança formado por membros do
CISE, especialistas nos temas envolvidos e representantes das empresas patrocinadoras.

• Detalhes sobre o projeto e patrocínio serão enviados em breve, junto com um convite para o webinar

de lançamento do projeto, que ocorrerá em 11/04/2019, das 11h00 às 12h00→ reserve esta data!
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Dimensão Ambiental
Alcir Vilela Junior
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Matriz lógica – Dimensão Ambiental (A – C)

Política Gestão Desempenho Conformidade

Segurança e saúde no trabalho

Serviços ecossistêmicos

Recursos hídricos

Recursos energéticos

Ar (Recursos atmosféricos)

Resíduos sólidos

Produção e 
consumo 

sustentáveis

Critérios

Te
m

as
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Dimensão Ambiental – SST

AMB-A 8. Qual a situação da companhia em relação à avaliação periódica de perigos e riscos para 

a Saúde e Segurança do Trabalhador (SST)?  

(P) A adoção de práticas e procedimentos de gestão de saúde e segurança no trabalho deve ser 

precedida de diagnóstico voltado à identificação dos perigos e riscos em SST. Os métodos e 

critérios podem variar, mas é fundamental que estejam em conformidade com a legislação 

aplicável e com as normas regulamentadoras pertinentes.  

(GRI Standards) 403-1 a 403-4 

◯ a) É uma prática incorporada à rotina da companhia , abrangendo até 75% das suas 

instalações, processos, produtos e/ou serviços 

◯ b) É uma prática incorporada à rotina da companhia , abrangendo de 75% a menos 

de 90% das suas instalações, processos, produtos e/ou serviços 

◯ c) É uma prática incorporada à rotina da companhia, abrangendo de 90% a menos 

de 100% das suas instalações, processos, produtos e/ou serviços 

◯ d) É uma prática incorporada à rotina da companhia, abrangendo 100% das suas 

instalações, processos, produtos e/ou serviços  

◯ e) É uma prática inexistente  

(D) Relatório com a relação de unidades, indicação da existência ou não de avaliação perigos e 

riscos para a saúde e segurança do trabalhador, data de realização da última avaliação e 

metodologia utilizada.  
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Dimensão Ambiental – Preparação e Resposta à Emergências

AMB-A 13. Indique, em relação à preparação e resposta a emergências, quais as políticas e 

práticas da companhia: 

(P) Esta questão tem como objetivo avaliar as políticas e práticas da companhia em relação à 

gestão de riscos socioambientais, especificamente quanto à preparação e resposta a 

emergências.

◯ a) Possui planos de contingência para todas as situações de risco identificadas e 

avaliadas como significativas 

◯ b) Possui equipes capacitadas e treinadas para planejamento, preparação e 

atendimento à emergências 

◯ c) Realiza simulados, verificações e testes para as ações de resposta planejadas 

◯ d) Mantém partes interessadas, em particular àquelas suscetíveis aos efeitos de 

eventuais acidentes (funcionários, prestadores de serviços, comunidades 

localizadas em áreas de risco), devida e continuamente informadas sobre os 

riscos e sobre os planos de atendimento às emergências 

◯ e) Nenhuma das anteriores 

(D) Documento com a descrição das iniciativas que justificaram a(s) 

alternativa(s) assinalada(s), por exemplo, relação de planos de contingência, 
plano de comunicação de riscos e simulados realizados 
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Dimensão Ambiental – Comunicação com partes interessadas

AMB-B 17 A companhia possui procedimentos de comunicação com partes interessadas 

em relação aos seus aspectos ambientais e/ou de SST? 

◯ a) Sim 

◯ b) Não 

AMB-B 17.1 Se SIM para a PERGUNTA 17, a companhia possui canal específico, incluindo 

procedimento para recebimento de demandas e resposta, para a comunicação 

com partes interessadas? 

◯ a) Sim, para temas relacionados ao meio ambiente 

◯ b) Sim, apenas para temas relacionados à SST 

◯ c) Sim, para temas relacionados ao meio ambiente e SST 

◯ d) Não possui canal específico para nenhum dos casos 

AMB-A 17.2 Se SIM para a PERGUNTA 17, indique a situação da companhia quanto à 

comunicação com partes interessadas em relação ao meio ambiente e saúde e 

segurança no trabalho: 

(A) A companhia só informa mediante demanda de parte interessada 

(B) 
A companhia divulga informações por meio de relatórios e website, mas não atende 

demandas específicas de partes interessadas 

(C) 
A companhia divulga informações por meio de relatórios, website e atende 

demandas específicas de partes interessadas 

(D) A companhia não divulga informações relacionadas ao aspecto e/ou perigo 

(E) Tema não é considerado material 
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Dimensão Ambiental – Serviços Ecossitêmicos

AMB-C 5. Qual a situação da companhia em relação a identificação e avaliação das relações (impactos e 

dependência) de seus negócios com os serviços ecossistêmicos? 
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Dimensão Ambiental – Aspectos Ambientais Críticos
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Discussão em grupos

OBJETIVO:

Avaliação das mudanças propostas para o Questionário 2019 e proposição
de eventuais outros ajustes.

ESCOPO:

a. Ajustes para implementação neste ciclo.

b. Ajustes para avaliação mais aprofundada e implementação futura.
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Dinâmica

ATIVIDADES (1h em grupos + 45’ em plenária):

a. Divisão em grupos, conforme as propostas apresentadas.

b. Debate nos grupos com anotações sobre as conclusões.

c. Plenária para apresentação das contribuições dos grupos.
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Intervalo
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Dinâmica

PERGUNTAS ORIENTADORAS:

1. As mudanças propostas estão claras e ajudam a esclarecer os ajustes
realizados em 2018?

2. Além das propostas apresentadas, o que mais poderia ser melhorado no
questionário?
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Plenária
(não deliberativa)
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Comentários gerais

Dúvidas? Propostas?

Comentários?
Consulta 

pública:

25/03 a 18/04
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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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Equipe técnica ISE B3

Telefone: +55 11 3090-3039

E-mail: contato@iseb3.com.br

www.iseb3.com.br
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mailto:contato@iseb3.com.br
http://www.iseb3.com.br/

