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INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos se observou um aumento significativo da preocupação das empresas com 
questões relacionadas à responsabilidade socioambiental e à governança corporativa. A 
relevância dessas políticas na decisão de investimentos também aumentou, com a criação do 
Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa (ISE) em 2005, e o surgimento de vários 
produtos de investimento que direcionam seus recursos a empresas com práticas diferenciadas 
de sustentabilidade. Não menos relevante, a participação dos consumidores e a sua 
preocupação com os produtos e serviços que utiliza no seu dia-a-dia reforçam que a 
sustentabilidade ultrapassou a barreira da “moda”, estabelecendo-se como prática fundamental 
na administração corporativa. 
 
O Fundo Ethical, lançado em 2001, foi o primeiro produto de investimento sustentável em 
mercados emergentes. Possui uma metodologia própria de avaliação das empresas que 
compõem a sua carteira, através de indicadores que buscam refletir as questões mais atuais 
das diversas dimensões da sustentabilidade. As empresas que compõem esta carteira se 
diferenciam em seu setor em relação a práticas de gestão, governança corporativa, meio 
ambiente, sociedade e gestão de riscos. 
 
Acreditamos que os impactos da adoção de políticas de sustentabilidade no dia-a-dia dos 
negócios das empresas é um diferencial competitivo de longo prazo, tendo impacto não 
somente na produtividade e eficiência das empresas, mas também impactando positivamente o 
aproveitamento de oportunidades de negócios e adiantamento a legislações e normas 
relacionadas aos diversos temas da sustentabilidade.  
 
Nossos indicadores se baseiam em princípios, que estão inseridos em todas as questões de 
nossa avaliação, e que nos permite diferenciar as empresas quanto à inserção da 
sustentabilidade em sua estratégia de negócios. Os princípios são os que seguem: 
 

 Materialidade: diferenciação através da significância de suas ações em 
sustentabilidade nas operações da empresa. 

 
 Práticas: existência de uma cultura de sustentabilidade na empresa, com práticas 

instauradas, monitoradas e divulgadas. Demonstração de iniciativas, indicadores, metas, 
resultados, etc.  

 
 Cadeia de Valor: trabalho realizado na cadeia de valor da empresa, valendo tanto 

para frente quanto para trás na produção. Ex: Fornecedores (1º e 2º elo) e clientes.  
 

 Tecnologia e Inovação: inserção da sustentabilidade na inovação e no modo de 
produção da empresa. Uso de novas tecnologias, investimento em pesquisa, incentivo à 
adoção de tecnologias sustentáveis por parte de seus fornecedores, etc. 

 
 Natureza do Produto: relacionado à inovação, à forma como a empresa insere a 

sustentabilidade em seus produtos e serviços; através do lançamento de novos 
produtos para públicos diferenciados ou que contenham novas tecnologias. 
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GRUPOS DE AVALIAÇÃO 
 

Os indicadores avaliados buscam identificar os principais diferenciais da empresa quanto ao seu 
desempenho nos quesitos de sustentabilidade de forma transversal. 
 

Desta forma, os grupos de avaliação são: 
 

 Natureza do Produto: A natureza do produto é um filtro para a entrada da empresa 
na carteira dos fundos S&RI. Busca-se identificar não somente se o produto ou serviço 
em si é prejudicial à saúde e segurança dos consumidores, mas também como o seu 
consumo interage com os diferentes stakeholders (resíduos tóxicos, embalagens, 
emissões, etc.) 

 

 Gestão e Transparência: Neste grupo de avaliação, pretende-se identificar as 
ferramentas de gestão que a empresa utiliza para a inclusão da sustentabilidade em 
sua estratégia de negócio, bem como a forma e a transparência com que ela comunica 
suas ações e seu desempenho nesta área aos seus diferentes stakeholders. 

 

 Governança Corporativa: Neste grupo serão avaliadas as práticas de governança 
corporativa da empresa, observando os direitos conferidos aos minoritários e a atuação 
do Conselho de Administração e da alta diretoria. 

 

 Meio Ambiente: Os indicadores de meio ambiente são divididos entre os que avaliam 
a forma como a empresa faz a gestão do consumo dos recursos naturais (o que ela 
tira do meio ambiente) e os que avaliam a postura da empresa quanto à poluição 
gerada (o que ela devolve ao meio ambiente) nos processos de produção e de consumo 
de seus produtos ou serviços. 

 

 Relacionamento com Stakeholders: Este grupo de indicadores tem por objetivo 
avaliar as iniciativas da empresa com impacto de melhoria social e desenvolvimento de 
seus diversos stakeholders, como funcionários, comunidade e a sociedade em geral.  

 

 Gestão do risco: Com base no histórico recente de eventos de risco (incidentes 
ocorridos com as diferentes partes interessadas), os indicadores buscam avaliar o risco 
da empresa junto a seus diversos stakeholders. 

 
 
Este estudo foi baseado na análise da metodologia de avaliação do Fundo Ethical, desenvolvida 
em 2004, com o apoio de outras metodologias utilizadas comumente para a avaliação e reporte 
de informações de sustentabilidade, como o ISE, indicadores Ethos, GRI, etc.  
 
Analisamos a materialidade dos indicadores, buscando um conjunto que nos permitisse avaliar 
o grau de inserção da sustentabilidade na estratégia de negócios das empresas. Com base 
neste questionário e no constante diálogo com as companhias, nossa intenção é privilegiar 
aquelas que, além de um desempenho econômico-financeiro destacado em seu setor, também 
apresente práticas diferenciadas de valorização da governança corporativa, do meio ambiente e 
da sociedade. 
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A.  NATUREZA DO PRODUTO 
 
A.1 Os produtos ou serviços da empresa: 

( ) Apresentam riscos à saúde ou à segurança do consumidor em seu consumo. 
° Em caso positivo, por favor, comente:      

           
            

( ) Não apresentam riscos à saúde e segurança do consumidor, mas possuem 
subprodutos do seu consumo que podem apresentar estes riscos (resíduos perigosos, 
emissões, outros). 
° Em caso positivo, por favor, comente:       

           
            

 
( ) Não apresentam riscos à saúde e segurança do consumidor, nem no consumo 
dos próprios produtos ou serviços finais nem nos subprodutos de seu consumo. 
 

A.2 De que forma os produtos ou serviços da empresa contribuem para o 
desenvolvimento sustentável? 

( ) Contribuição para a sustentabilidade ambiental. 
° Em caso positivo, por favor, comente:       

           
            

 
( ) Contribuição para o desenvolvimento de melhores condições de trabalho. 
° Em caso positivo, por favor, comente:      

           
            

 
( ) Contribuição para a geração líquida de emprego. 
° Em caso positivo, por favor, comente:      

           
            

 
( ) Contribuição para a distribuição de renda. 
° Em caso positivo, por favor, comente:      

           
            

 
( ) Contribuição para capacitação e desenvolvimento tecnológico. 
° Em caso positivo, por favor, comente:      
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B. GESTÃO E TRANSPARÊNCIA 
 
B.1 A empresa possui uma parte de sua estrutura organizacional (área, 
departamento, diretoria, comitê, Conselho, etc.) dedicada às questões 
socioambientais? 
 ( ) SIM    ( ) NÃO  

° Em caso positivo, por favor, comente sua estrutura e de que forma ela se relaciona 
com o Conselho de Administração da empresa. 

           
           
            

 
B.2 A empresa adota algum dos instrumentos ou padrões de gestão dos itens de 
qualidade, sustentabilidade ou reporte socioambiental entre os descritos abaixo 
(por favor, indique todos os itens aplicáveis)? 
 ( ) Indicadores Ethos  ( ) Global Reporting Initiative – GRI 
 ( ) ISE    ( ) ISO 26000 
 ( ) ISO 14000   ( ) ISO 9000 
 ( ) OHSAS 8000   ( ) AA 1000 
 ( ) Código de Conduta  ( ) Inclusão na Missão, Visão e Valores 
 ( ) Outros. Especifique:          

° Caso a empresa adote alguma das metodologias acima, existem metas específicas 
para melhoria dos indicadores? Quais? 

           
           
           
           
            

 
B.3 A empresa assume compromissos públicos de metas de melhoria para seus 
indicadores de sustentabilidade? 
 ( ) SIM    ( ) NÃO 

° Em caso positivo, quais são esses compromissos, e de que forma eles são 
divulgados às principais partes interessadas da empresa? 

           
           
           
           
            

 
B.4 A empresa divulga informações sobre o seu desempenho socioambiental? 
 ( ) SIM    ( ) NÃO 

° Em caso positivo, como são divulgadas essas informações? 
( ) Balanço Social   ( ) Relatório de Sustentabilidade 
( ) Capítulo no Relatório Anual ( ) Website da Empresa 
( ) Outros. Especifique:          

 
B.5 A empresa possui canais específicos de comunicação com alguma das partes 
interessadas relacionadas abaixo? Em caso positivo, por favor, especifique o 
canal existente e se existem metas para a resposta às demandas recebidas. 

( ) Funcionários 
           
            
( ) Fornecedores 
Ferramenta Fale no site e telefone 11 3048-5900 
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( ) Consumidores 
           
            
(    ) Comunidade 
 
( ) ONG’s 
           
            
( ) Universidade/ Academia 
           
            
( ) Mídia 
           
            
 ( ) Acionistas Minoritários 
           
            
 
Além dos canais mencionados, a empresa realiza audiências públicas com suas 
principais partes interessadas?  
( ) SIM    ( ) NÃO 
° Em caso positivo, por favor, descreva a forma com que são conduzidas as 

audiências públicas, e como os resultados das mesmas são tratados dentro da 
companhia. 

           
           
           
           
            

 
C. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
C.1 Em relação ao Conselho de Administração, a empresa: 
 ( ) Possui no mínimo 20% do Conselho formado por Conselheiros Independentes. 

° Por favor, descreva o critério de escolha dos Conselheiros Independentes. 
           
           
            
( ) Há separação de funções entre o principal executivo da empresa e o 
presidente do Conselho de Administração. 

 
C.2 A empresa participa de algum dos níveis diferenciados de governança 
corporativa da Bovespa? 
 ( ) Nível I   ( ) Nível II  ( ) Novo Mercado 

° Em caso negativo, a empresa prevê aos acionistas, minoritários e preferencialistas, 
direitos além dos exigidos pela Lei das Sociedades por Ações? Por favor, 
especifique: 

           
           
            
 

C.3 Existe um plano de sucessão atualizado para o principal executivo da 
empresa? 
 ( ) SIM    ( ) NÃO 

  



 Asset Management  
 

 7 

D. MEIO AMBIENTE 
 

D.1 Indique se a empresa possui políticas e práticas em relação aos seguintes 
aspectos: 
 ( ) Ecoeficiência 

°  Por favor, comente as iniciativas adotadas e sua abrangência 
           
           
           
           
            
( ) Produção mais limpa 
°  Por favor, comente as iniciativas adotadas e sua abrangência 
           
           
           
           
            
( ) Descarte adequado de resíduos da produção e programas de reciclagem. 
°  Por favor, comente as iniciativas adotadas e sua abrangência 
           
           
           
           
            

 
D.2 A empresa adota iniciativas de combate às mudanças climáticas? 
 ( ) Não 
 ( ) Sim, através da adoção de energia de fontes renováveis na produção. 
 ( ) Sim, através da adoção de combustíveis renováveis na frota da emrpesa. 
 ( ) Sim, através do diagnóstico de emissão de gases de efeito estufa e adoção de 

medidas de redução das emissões nos pontos mais críticos da produção. 
 ( ) Sim, através da compensação da emissão de gases de efeito estufa.  

°  Caso a resposta tenha sido positiva para quaisquer dos itens acima, por favor, 
indique as iniciativas implementadas e sua abrangência na empresa e em sua 
cadeia produtiva. 

           
           
           
           
            

 
D.3 A empresa monitora os seus impactos ambientais mais significativos? 
 ( ) SIM    ( ) NÃO 

° Em caso positivo, a empresa: 
( ) Possui planos de mitigação dos seus impactos mais significativos. 
( ) Monitora, através de indicadores, a evolução desses impactos. 
( ) Estende o monitoramento dos impactos ambientais à sua cadeia produtiva. 
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D.4 A empresa adota iniciativas para reduzir a poluição do meio ambiente 
decorrentes do seu processo produtivo? Em caso positivo, descreva as iniciativas 
para os itens aplicáveis e sua abrangência dentro da empresa. 
 ( ) Poluição da atmosfera 

           
           
            
( ) Poluição da água 
           
           
            

 ( ) Contaminação do solo 
           
           
            

 ( ) Danos à biodiversidade 
           
           
            
( ) Descarte de resíduos perigosos  
           
           
            
( ) Resíduos pós-consumo 
           
           
            
( ) Impactos da cadeia produtiva 
           
           
            
 

D.5 Em relação à prevenção e atendimento a acidentes ambientais, a empresa: 
( ) Possui ações e iniciativas de prevenção a acidentes ambientais. 
° Descreva as iniciativas adotadas e sua abrangência dentro da empresa: 
           
           
            
 ( ) Possui um programa de atendimento a emergências ambientais. 
° Descreva as iniciativas adotadas e sua abrangência dentro da empresa: 
           
           
            

 
E. RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS 

 
E.1 Sobre o relacionamento da empresa com seus funcionários, por favor indique 
se a empresa possui políticas e/ou práticas implementadas para cada um dos 
temas abaixo, quais são e sua abrangência dentro da empresa: 

( ) Combate ao trabalho infantil e/ou trabalho escravo, nas operações da 
empresa e em sua cadeia produtiva. 
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 ( ) Melhoria da qualidade de vida dos funcionários. 
           
           
            
( ) Melhoria da qualidade de vida dos funcionários. 
           
           
            
( ) Incentivo à diversidade e inclusão social no seu quadro funcional. 
           
           
            
( ) Monitoramento periódico de clima organizacional (para este item, por favor, 
exemplifique de que forma os resultados são tratados pela companhia). 
           
           
            
( ) Monitoramento periódico de clima organizacional (para este item, por favor, 
exemplifique de que forma os resultados são tratados pela companhia). 
           
           
            
( ) Gestão de funcionários terceirizados: 
a. Extensão das condições de trabalho oferecidas aos seus funcionários aos 

funcionários terceirizados 
           
           
            
 
b. Extensão dos benefícios concedidos aos seus funcionários aos funcionários 

terceirizados. 
           
           
            
 

E.2 Em relação ao relacionamento da empresa com seus fornecedores, por favor, 
indique as alternativas aplicáveis: 

( ) A empresa possui cláusulas contratuais de exigência do cumprimento da 
legislação fiscal junto aos seus fornecedores. 
( ) A empresa possui cláusulas contratuais de exigência do cumprimento da 
legislação trabalhista junto aos seus fornecedores. 
( ) A empresa possui cláusulas contratuais de exigência do cumprimento da 
legislação previdenciária junto aos seus fornecedores. 
( ) A empresa adota critérios sociais e ambientais na seleção de seus 
fornecedores.  
° Em caso positivo, por favor, descreva as práticas adotadas pela empresa, e para 

quais insumos se aplica a seleção com base nesses critérios (insumos críticos, todos 
os insumos, etc.) 

           
           
            

 
( ) A empresa dá preferência à contratação e/ou desenvolvimento de 
fornecedores locais.  
° Em caso positivo, por favor, indique se existe um programa de capacitação de 

fornecedores locais, e qual a sua abrangência dentro da companhia. 
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E.3 Por favor, indique as políticas e práticas adotadas pela empresa no seu 
relacionamento com a comunidade, a sociedade, instituições públicas e 
governamentais, por iniciativa própria ou em parceria com instituições 
especializadas: 

( ) Programas de diálogo e desenvolvimento das comunidades do entorno. 
( ) Programas de geração de renda, emprego e capacitação ao trabalho em 
comunidades carentes. 
( ) Apoio à melhoria da qualidade da educação pública. 
( ) Programa de redução do analfabetismo. 
( ) Incentivo ao voluntariado atuante de seus funcionários. 
( ) Outros – Especifique: __________________________________________ 
             
 

E.4 Indique as práticas aplicáveis em relação à atuação da empresa para a 
promoção do consumo consciente internamente e em sua cadeia produtiva: 

( ) Marketing e propaganda responsável. 
( ) Informações nas embalagens dos produtos e no material de venda. 
( ) Informações no ponto de venda. 
( ) Informações no site da empresa 
( ) Instruções quanto ao descarte adequado das embalagens e subprodutos do 
consumo. 
( ) Apoio ao trabalho de organizações relacionadas 
( ) Estímulo à redução/ reutilização consciente dos recursos naturais (água, 
energia, embalagens recicláveis, etc.) 
( ) Mudanças nos produtos para atender a requisitos do consumidor mais 
consciente 
( ) Outros – Especifique: ___________________________________________ 
            

 
Observações:          
            
            
            
             

 
F. GESTÃO DE RISCO 

 
F.1 Indique para quais tipos de risco a empresa possui um sistema de 
monitoramento implementado, e como esses riscos são reportados ao Conselho 
de Administração da companhia. 
 ( ) Riscos de Mercado 

           
            
( ) Riscos Financeiros/ com Derivativos 
           
            
( ) Riscos Operacionais 
           
            
( ) Riscos Socioambientais 
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( ) Riscos Regulatórios 
           
            
( ) Riscos Reputacional e de Imagem 
           
            

 ( ) Riscos Setoriais Específicos – Favor especificar 
           
            
 

 
F.2 Por favor, informe o histórico recente da empresa (número de ocorrências 
nos últimos cinco anos) para os eventos abaixo: 

° Acidentes ambientais:         
           
            

 
° Multas ou punições por órgãos públicos:       

           
            
Por favor, especifique a natureza da punição: 

  ( ) Ambiental         
  ( ) Trabalhista         
  ( ) Civil          

( ) Em órgãos regulatórios       
 
° Ações judiciais:          

           
            
Por favor, especifique a natureza da punição: 

  ( ) Ambiental         
  ( ) Trabalhista         
  ( ) Civil          

( ) Em órgãos regulatórios       
 
Ameaças à licença de operar em função de processos movidos pela comunidade:  
           
            
 
Boicote de consumidores:        
           
            
 
Campanhas de denúncia de ONG’s:        
           
            
 
Movimentos organizados contra a empresa:      
           
            
 
Greves prolongadas de funcionários (acima de 5 dias):     
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Campanhas na imprensa e/ou opinião pública contra a empresa:   
           
            
 
Outros – Por favor, especifique:        
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