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Abertura – Diálogo 15 anos do ISE: um olhar para o futuro
Governança do ISE
CISE
• 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.
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Abertura – Diálogo 15 anos do ISE: um olhar para o futuro
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.
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Abertura – Diálogo 15 anos do ISE: um olhar para o futuro
Carteira ISE B3 – 2019
R$ 1.474.540.575.401,55, 38,74% do valor total de mercado

(posição 06/05/2019)

28 empresas, 33 ações, 12 setores. Vigência: 07/01/2019 a 03/01/2020.
Respostas do questionário e seus 73 comentários estão disponíveis no site: www.iseb3.com.br
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Abertura – Diálogo 15 anos do ISE: um olhar para o futuro
15 anos de trajetória evolutiva
GIFE e IBRACON
passam a compor o
CISE

2005

Lançamento do ETF

2009

Lançamento do Índice
de Sustentabilidade
Empresarial da B3

Alteração do
limite de
participação
setorial, de 25%
para 15%

Criação da
dimensão Mudança
do Clima no
Questionário ISE B3

2010

Lançamento do
case: O Valor do ISE

2011

Criação de
pergunta para
abertura
voluntária de
respostas
A abertura
tornou-se prérequisito na
carteira 2017

Parceria KPMG:
auditoria no
processo

2012

Abertura – Diálogo 15 anos do ISE: um olhar para o futuro
15 anos de trajetória evolutiva
B3 liderando o processo
em parceria com ABC
Associados

Primeiro Ciclo
Longo 2015 – 2018

2013

Parceria
Imagem
Corporativa:
monitoramento
de imagem e
sistema de
gestão de crise

Fórum ISE 10
anos: plataforma
de indicadores,
diálogos e Mundo
ISE

2015

E os próximos 15
anos?

ISE 15 anos: diálogos,
Léxico ISE, Mundo 2030 e
C-15

2018

Parceria com
Columbia University:
roundtables sobre
sustentabilidade e Big
Data e Inteligência
Artificial (BDAI)
Lançamento do Guia
Usando BDAI para
Avaliar o Desempenho
em temas ESG em 2019

Upgrade da
metodologia

2019

Menor custo de
observância para as
empresas e maior
atratividade para os
investidores

Abertura – Diálogo 15 anos do ISE: um olhar para o futuro
Comitê ISE 15 anos (C-15)

Celebrando os 15 anos do ISE B3

Acesse

Por que este diálogo refletindo sobre os atuais cenários e tendências em
sistemas de avaliação e reporte da sustentabilidade empresarial?

Temas da
Sustentabilidade
Empresarial
por exemplo:
“emissões de CO2”

Questionário

Pergunta 1
Pergunta 2
Pergunta “n”

O questionário do ISE não mede o quanto uma
empresa é sustentável: ele apenas nos ajuda a
formar uma expectativa do “desempenho
sustentável” de uma empresa em certos temas, a
partir de práticas e políticas que ela declara adotar.

Informações
indicativas de
desempenho
no tema

Indicadores do
desempenho
esperado no tema
(proxies)

(real e/ou esperado)

EXPECTATIVA DE “DESEMPENHO SUSTENTÁVEL”
DA EMPRESA, EM CADA UM DOS “N” TEMAS ISE

BASE PARA AVALIAÇÃO DA EMPRESA
E SELEÇÃO PELO CISE
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Informações
Públicas

Inovação

Parâmetro 1
Parâmetro 2
Parâmetro “n”

A inovação é usar informações públicas para formar a
expectativa de “desempenho sustentável” da
empresa, nos mesmos temas e de forma coerente
com o questionário, mas adotando outros
parâmetros e formas de cálculo para essa estimativa.
Isso é hoje viável graças à combinação entre:
- tecnologia capaz e acessível (Big Data e AI),
- disponibilidade de informações (transparência) e
- maturidade da agenda da sustentabilidade empresarial

Agenda
08h30 Credenciamento e recepção
09h00 Abertura – Diálogos 15 Anos do ISE B3: um olhar para o futuro
09h15 Panorama atual de sistemas de avaliação da sustentabilidade empresarial
- Metodologia ISE | B3
- SAM Corporate Sustainability Assessment| DJSI e outros
- Indicadores Ethos | Instituto Ethos
- B Impact Assessment | Sistema B
10h30 Visão comparativa dos sistemas apresentados
11h10 Reportes de sustentabilidade e contribuições das empresas para os ODS
- GRI
- Relato Integrado
- SDG Impact (PNUD/ONU)
12h10 Reflexões sobre os debates
12h30 Encerramento

Panorama de sistemas de avaliação da sustentabilidade empresarial
•

Cada painelista terá 15 minutos para responder a cinco perguntas:
– O que é e a que se destina o sistema de avaliação?
– A que públicos atende?
– Que aspectos enfoca?
– Como funciona?
– O que produz?

•

O público participa anotando suas respostas às perguntas que serão discutidas depois:
Considerando os sistemas de avaliação da sustentabilidade empresarial apresentados:
- Que aspectos mais chamam sua atenção, positiva ou negativamente?
- O que você recomendaria para o ISE B3?
Facilitador: Renato Moya – ABC Associados
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Metodologia ISE B3
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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.

Livro: ISE – Sustentabilidade no Mercado de Capitais
www.bmfbovespa.com.br/Indices/download/Livro-ISE.pdf
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O que é, e a que se destina?
•

O Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3) é um indicador do desempenho de uma
carteira teórica de ações negociadas na B3 e composta por papéis de empresas selecionadas por se
diferenciarem positivamente das demais por suas estratégias, políticas e práticas relacionadas à
sustentabilidade.

•

Sua premissa é que com a evolução de nossa sociedade para modos de produção e consumo mais
sustentáveis ocorrem transformações no ambiente de negócios, onde essas companhias tenderão a ter
melhores resultados, menores riscos e maior competitividade.

•

A metodologia do ISE B3 foi criada especialmente para selecionar essas empresas.

•

Essa metodologia não se propõe a medir “quanto é sustentável” cada empresa, mas sim a dar
elementos para compará-las entre si e embasar o processo de seleção.

•

Materialidade: São considerados materiais aspectos que podem impactar e/ou influenciar
significativamente avaliações e decisões dos gestores da empresa ou de suas partes interessadas.
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A que públicos atende?
•

Índices como o ISE B3 visam atender investidores interessados em ter referências para sua tomada de
decisões e avaliações de desempenho, a partir de uma certa tese de investimento (a lógica pela qual se
espera ser vantajoso investir em certas empresas).

•

Atendem também companhias que desejam ser identificadas pelos investidores a partir dessa tese e,
assim, ter melhor acesso a capitais e mais atratividade e valorização no mercado.

•

Tendo a sustentabilidade empresarial (SE) como critério, o ISE B3 contribui também para a sociedade em
geral, estimulando o avanço no desenvolvimento sustentável.

•

Para atender esses três públicos, a metodologia do ISE B3 tem como prioridades:
– Selecionar empresas que efetivamente se enquadrem na sua tese de investimento
– Fornecer informações confiáveis e úteis para os investidores
– Fornecer referências para as empresas interessadas em ser mais alinhadas com os critérios que utiliza

– Refletir o “estado da arte” em SE, com base na ciência e nas expectativas da sociedade
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Que aspectos enfoca?
•

A metodologia de seleção para a carteira do ISE parte de um filtro inicial: empresas listadas na B3 e
emissoras dos 200 papéis com maior liquidez nessa bolsa.

•

Os aspectos da SE são organizados em 7 dimensões: Social, Ambiental, Econômico-Financeira,
Governança Corporativa, Natureza do Produto, Mudança no Clima e Geral.

•

Cada dimensão é dividida em critérios (tipicamente, política, gestão, desempenho e cumprimento
legal, mas com outras possibilidades, conforme a dimensão).

•

Cada critério é dividido em indicadores (72 ao todo), e os indicadores formados por perguntas.

•

Do ponto de vista temático, transversal aos indicadores, são enfocados 35 temas da SE.

•

Aspectos não capturados pelo questionário são enfocados por meio da expertise do Conselho
Deliberativo do ISE (CISE) com 11 organizações ligadas à SE, de vários perfis.
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Questionário ISE: Dimensões e Critérios
GERAL
compromissos, alinhamento, transparência, ética & integridade
NATUREZA DO PRODUTO
impactos pessoais e difusos, princípio da precaução, informação ao consumidor
GOVERNANÇA CORPORATIVA
propriedade, conselho de adm., auditoria & supervisão, conflito de interesses
MUDANÇA DO CLIMA
política, gestão, desempenho, relato
AMBIENTAL
política, gestão, desempenho, cumprimento legal
ECONOMICO-FINANCEIRA
política, gestão, desempenho, cumprimento legal
SOCIAL
política, gestão, desempenho, cumprimento legal
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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72 indicadores
incluindo
300+
perguntas

Temas do questionário

Gestão mais
1
sustentável

Consumo consciente
Desenvolvimento
8 e estilos de vida
15
limpo
saudáveis

22 Agendas públicas

29

2 Governança

Engajamento com
9
stakeholders

Investimento mais
23
sustentável

Resp. Social, ISP e
30 Cidadania
Empresarial

Avaliação de
impactos
Riscos
4
socioambientais

16 Cadeia de valor

Condições de
17 Ecoeficiência
trabalho
Respeito aos direitos
Visão de Mundo
11
18
dos mais fracos
Sustentável
Compromisso c/ o
Adaptação às
Educação para a
5
12
19 Desenvolv.
mudanças climáticas
sustentabilidade
Sustentável
Mitigação das
Estratégia
6
13 Produtos Nocivos
20
mudanças climáticas
empresarial
Desenvolvimento
Produtos e serviços
Inovação para
7
14
21
local
mais sustentáveis
sustentabilidade
3
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24

Combate à
corrupção

Privacidade das
informações

31 Combustíveis fósseis

25 Conduta ética

32 Energia

26 Transparência

33

27 Direitos humanos

34 Água

28

Respeito à lei e
compliance

35

Capitais materiais e
capitais imateriais

Serviços
ecossistêmicos

Como funciona?
•

Ao início de cada ano, as empresas elegíveis (listadas na B3 e que atendem o critério de liquidez)
são convidadas a participar do processo seletivo para a carteira do ano seguinte.

•

O ciclo anual se inicia com consultas públicas amplas e trabalho de especialistas para atualização
do questionário e aperfeiçoamento da metodologia;

•

As empresas elegíveis que se inscrevem participam do processo seletivo, em três etapas:
•
•
•

resposta do questionário pelas empresas candidatas à carteira (avaliação quantitativa);
coleta e análise de evidências das respostas dadas pelas empresas (avaliação qualitativa);
apresentação dos resultados ao CISE, para debate e deliberação da carteira (avaliação integrada).

•

O questionário é composto por perguntas fechadas (múltipla escolha) e é o mesmo para todos os
setores. (Há divisões apenas na dimensão Ambiental e em alguns temas)

•

A carteira selecionada em um ano é válida para o ano seguinte, e gerida por um processo contínuo
de monitoramento e depuração, para garantir sua aderência aos critérios do ISE.

•

A ponderação dos papéis que integram a carteira é feita com base na sua liquidez, ajustada por
regras visando evitar excessiva concentração setorial.
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Ciclo anual: renovação do questionário e da carteira
1. Consulta pública on-line

2. Oficinas de revisão (empresas e especialistas)

3.

Revisão dos Coordenadores de Dimensão (etapas anteriores e contexto atual)

4.

Audiência pública presencial

5.

Aprovação do CISE

6.

Lançamento do questionário

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Formas de participação
Elegível

Para integrar a nova carteira

Treineira

Para se preparar,
acompanhando o processo
oficial em andamento

Simulado

DBI

INFORMAÇÃO PÚBLICA

São convidadas as

Para autoconhecimento e
preparo por meio de
simulações rápidas, baseadas
no último processo
encerrado

Para autoconhecimento e
preparo por meio de
simulações rápidas, baseadas
no último processo
encerrado
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emissoras das 200 ações
mais líquidas na B3

Aberto a todas as

empresas listadas na B3

Possibilidade de participação
para empresas de capital

fechado

Processo seletivo

Seleção

EMPRESAS
CONVIDADAS
(~180)

EMPRESAS
PARTICIPANTES
(~60)
Empresas recebem relatório de
desempenho e “sim/não”
sobre inclusão na carteira

•

Questionário
Evidências

CISE

CARTEIRA
(~40)

Expertise CISE
Empresas recebem perguntas
diretas ou questionamento
sobre fatos na grande imprensa

Depuração
Monitoramento
de mídia
Transparência
passiva

Até 40 companhias, dentre as emissoras dos 200 papéis mais líquidos da B3 podem integrar a
carteira do ISE, que é balanceada para evitar excessiva concentração e renovada anualmente.

• Uma vez composta a carteira, fatos relevantes que possam recomendar a exclusão de alguma
companhia são analisados e tratados conforme sua gravidade.

• A transparência sobre as respostas das empresas ao questionário constitui uma fonte de
garantia
e um serviço ao mercado.
INFORMAÇÃO
PÚBLICAadicional quanto à consistência das informações
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Exemplo de pergunta do questionário ISE B3
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Análise Quantitativa
Faixas de desempenho normalizadas (“Z”)
•

Baseia-se no desempenho da empresa no questionário

•

É considerado o desempenho total e por dimensão
o

São utilizadas as variáveis normalizadas: Ztotal e Zdim

o

As variáveis normalizadas são calculadas a partir da média e do desvio-padrão do conjunto de
empresas participantes (amostra)
Em outras palavras, a variável “Z” indica
a distância entre o desempenho de cada
empresa e o desempenho médio de
todas elas, tendo como unidade o
desvio-padrão.

(D - D dim )
Zdim = dim
c
sdim
Ztotal é a soma dos Zdim e sdim é o
desvio-padrão desta amostra
sN =
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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N

N

 (D
i =1

i

Com isso, é possível comparar as
posições das empresas nas diferentes
dimensões, mesmo que os
desempenhos em cada dimensão sejam
bem diferentes.

− D) 2
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Análise Quantitativa
Agrupamento das empresas pelo “Z”
F
Nº de empresas
por faixa →2017

Ztotal

E

D

7 (19%)

8 (22%)

→

-3

C
5 (14%)

-1

B
9 (24%)

+1

9%
13%

13%

19%

18%

20%

7%

20%

20%

19%

11%

24%

13%
22%

28%

2013

2014
F

E

15%

+5

14%
8%

33%

37%

35%

38%

51%

24%

15%

14%

15%

22%

31%

20%

32%

33%

18%

28%

21%

12%

10%

22%

19%

23%

19%

18%

15%

17%

18%

11%

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

D

C

A → Ztot = 5
C → 1 ≤ Ztot < 3
E → -3 ≤ Ztot < -1
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Ztotal

5 (14%)

Evolução do Zdim

12%

24%

3 (8%)

+3

Evolução do Ztotal
13%
7%

A

B

A

D

C

B

A

A → Zdim < -1 em nenhuma dimensão
B → Zdim < -1 em apenas 1 dimensão
C → Zdim < -1 em apenas 2 dimensões
D → Zdim < -1 em 3 ou mais dimensões

B → 3 ≤ Ztot < 5
D → -1 ≤ Ztot < 1
F → Ztot < -3
28

Análise Qualitativa
Número de documentos analisados (2016 e 2017)
AMB-IF 2017
AMB-IF 2016
NAT 2017
NAT 2016
GOV 2017
GOV 2016

Nº por dimensão

1
1

22
7 13 7

1
68
59

6
5

55

54
99

AMB 2017
AMB 2016

25

17

12 7
3
5
63

24

49
75

44

164
139

GER 2017
GER 2016

32
42

127

26

104

23
14

43
24

29

1ª Fase Nova Solicitação

8

15

3
1
12

5
2

2ª Fase Aceito

29

18

6

239
359
224
160
88
233
224
24

1416 1551

4
113

33

213
225
273
149
70
222
236
28

5
3

130
165

Total

3

7 2
60
11

57
153

1ª Fase Aceito

11
32

61

122
115

CLI 2017
CLI 2016
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123
135

ECO 2017
ECO 2016

SOC 2017
SOC 2016

Geral
Social
Econômico-Financeira
Governança Corporativa
Natureza do Produto
Mudança do Clima
Ambiental
Ambiental-IF

3
5
2

10

2016 2017

8

3

2ª Fase Aceito com Ressalva

2ª Fase Adverso

Simulação de Matriz de Desempenho

ZDIMENSÕES
A

B
D

O exemplo ao lado é
uma simulação de
matriz de desempenho
do ISE e cada
quadradinho foi
plotado a partir de uma
amostra fictícia, sem
vínculo com o
desempenho das
empresas
participantes.

C

FAIXAS
QUALI

Centro da Amostra

E

7,54

-7,88

A
6,55

10,40

B

C
-11,47

D

-8,23

ZTOTAL
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-4

-3

-2

30

-1

1

2

3

4
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O que produz?
•

Uma carteira e respectivo índice, que servem como referencial para benchmarking e base para
produtos de investimento (ETF e produtos próprios de instituições financeiras)

•

Uma base de informações para consulta de investidores e outras partes interessadas, composta
pelos questionários com as respostas das empresas selecionadas para integrar a carteira, que ficam
disponíveis on-line, juntamente com os comentários das próprias empresas.

•

Um diagnóstico para as empresas participantes, que recebem um relatório com seu desempenho
quantitativo em comparação com as demais participantes e um feedback qualitativo sobre as
evidências que apresentaram.

•

Um espaço de reflexão e debate sobre a Sustentabilidade Empresarial, por meio de seus processos
anuais de consulta pública para atualização do questionário e da metodologia.

•

Uma agenda atualizada e de amplo acesso, com a pauta da Sustentabilidade Empresarial no
Brasil, representada pelo questionário ISE B3 atualizado a cada ano.

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Relatório de desempenho – Resultados Quantitativos
Comparativo

Matriz de Dimensões

Critérios e Indicadores
Evolução
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Relatório de desempenho – Resultados Qualitativos
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Plataforma de Indicadores – Resultados Qualitativos Agregados
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Ferramenta de transparência
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Sustentabilidade (equipe B3)
Telefone: +55 11 2565-6195 / 7526
E-mail: ise@b3.com.br

ABC Associados (parceira técnica)
Telefone: +55 11 3090-3039
E-mail: contato@iseb3.com.br
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SAM Corporate Sustainability
Assessment (CSA)
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Indicadores Ethos
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B Impact Assessment (BIA)
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Agenda
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12h30 Encerramento

Visão comparativa dos sistemas apresentados
Considerando os sistemas de avaliação da sustentabilidade empresarial apresentados:
- Que aspectos mais chamam sua atenção, positiva ou negativamente?

- O que você recomendaria para o ISE B3?

– Hora de trocar ideias sobre as perguntas acima:
– Refletir sobre as suas anotações
– Trocar ideias com os vizinhos
– Compartilhar suas respostas usando os post-its

– A equipe do ISE coletará e sistematizará os post-its
– Os resultados serão apresentados na sessão final desta manhã
Facilitador: Renato Moya – ABC Associados
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Agenda
08h30 Credenciamento e recepção
09h00 Abertura – Diálogos 15 Anos do ISE B3: um olhar para o futuro
09h15 Panorama atual de sistemas de avaliação da sustentabilidade empresarial
- Metodologia ISE | B3
- SAM Corporate Sustainability Assessment| DJSI e outros
- Indicadores Ethos | Instituto Ethos
- B Impact Assessment | Sistema B
10h30 Visão comparativa dos sistemas apresentados
11h10 Reportes de sustentabilidade e contribuições das empresas para os ODS
- GRI
- Relato Integrado
- SDG Impact (PNUD/ONU)
12h10 Reflexões sobre os debates
12h30 Encerramento
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Reportes de sustentabilidade e contribuições das empresas aos ODS
•

Objetivo: refletir sobre a conexão entre as principais iniciativas de reporte em sustentabilidade
e os sistemas de avaliação da sustentabilidade empresarial apresentados no primeiro painel,
buscando avaliar e comunicar a contribuição das empresas para os ODS e a Agenda 2030.

•

Com esse objetivo, os painelistas farão rápidas reflexões iniciais sobre as perguntas:
– A que se propõe e como funciona a iniciativa que você representa?
– Como os produtos gerados pelos sistemas de avaliação da sustentabilidade
empresarial apresentados no painel inicial contribuem para essa iniciativa?

– Quais os principais desafios que ainda precisam ser superados para melhorar essa
contribuição?
•

Após as reflexões iniciais, o mediador conduzirá uma troca de ideias entre os painelistas,
buscando conexões e esclarecimentos que ajudem a enfrentar o desafio de avaliar e
comunicar a contribuição das empresas para os ODS e a Agenda 2030.
Mediador: Roberto Kassai, FEA-USP
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• GRI - Global Reporting Initiative

• IIRC – International Integrated Reporting Council
• SDG Impact - https://sdgimpact.undp.org/
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Agenda
08h30 Credenciamento e recepção
09h00 Abertura – Diálogos 15 Anos do ISE B3: um olhar para o futuro
09h15 Panorama atual de sistemas de avaliação da sustentabilidade empresarial
- Metodologia ISE | B3
- SAM Corporate Sustainability Assessment| DJSI e outros
- Indicadores Ethos | Instituto Ethos
- B Impact Assessment | Sistema B
10h30 Visão comparativa dos sistemas apresentados
11h10 Reportes de sustentabilidade e contribuições das empresas para os ODS
- GRI
- Relato Integrado
- SDG Impact (PNUD/ONU)
12h10 Reflexões sobre os debates
12h30 Encerramento
INFORMAÇÃO PÚBLICA
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Reflexões sobre o debates
•

Objetivo: compartilhar com os participantes uma síntese de suas reflexões sobre as
perguntas propostas no primeiro painel, conectando-as com os debates do segundo painel e
com a pergunta que inspira este workshop:
Visando aprimorar o legado que marcará a celebração de 15 Anos do ISE B3, que
orientações podemos tirar destas reflexões sobre os atuais cenários e tendências em
sistemas de avaliação e reporte da sustentabilidade empresarial?

•

Com este objetivo, será apresentada e discutida a sistematização dos post-its recebidos.
Apresentador: Aron Belinky – ABC Associados
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Muito obrigado (a)!
(e nos acompanhem em http://iseb3.com.br/15-anos-ise-b3)

Sustentabilidade (equipe B3)
Telefone: +55 11 2565-6195 / 7990
E-mail: ise@b3.com.br

ABC Associados (parceira técnica)
Telefone: +55 11 3090-3039
E-mail: contato@iseb3.com.br
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