
 

ISAE – INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA 

 

 

REGIS RAFAEL DE SOUZA 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA ADOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EM 

ORGANIZAÇÕES DE CAPITAL ABERTO POR MEIO DE ÍNDICES FINANCEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 



ISAE – INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA 

 

 

REGIS RAFAEL DE SOUZA 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA ADOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EM 

ORGANIZAÇÕES DE CAPITAL ABERTO POR MEIO DE ÍNDICES FINANCEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 
 



REGIS RAFAEL DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA ADOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EM 

ORGANIZAÇÕES DE CAPITAL ABERTO POR MEIO DE ÍNDICES FINANCEIROS 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito 
parcial para a obtenção do grau de Mestre 
referente ao Curso de Mestrado Profissional 
em Governança e Sustentabilidade do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
do Instituto Superior de Administração e 
Economia do Mercosul – ISAE. 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Rafael Collere 
Possetti 

 

 

 

 
CURITIBA 

2016 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dedico esta Dissertação primeiramente a Deus por 

sua graça infinita. 

Aos meus pais, Maria Rosa e Eledio, pelo incentivo 

e apoio em todas as minhas decisões. 

Aos meus familiares, que souberam entender 

minha ausência desde o ingresso ao programa de 

Mestrado. 



AGRADECIMENTOS 

Ao meu orientador Prof. Dr. Gustavo Rafael Collere Possetti, ao qual 

manifesto meus sinceros e reconhecidos agradecimentos. 

Aos colegas de turma, que partilharam suas experiências e conhecimentos ao 

longo dessa jornada, contribuindo para meu desenvolvimento pessoal. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. 
Excelência, então, não é ato, mas um hábito. 

(Aristóteles) 



 

RESUMO 

Uma das definições mais aceitas para desenvolvimento sustentável faz menção 
aos três aspectos, que são econômico, ambiental e social. Esses aspectos devem 
interagir para cumprir o conceito. Para o investidor, o aspecto econômico-
financeiro deve se mostrar ajustado ao mercado, para a tomada de decisão quanto 
à realização de investimentos. Com base nessa necessidade de análise do 
resultado financeiro das empresas integrantes dos índices de sustentabilidade, 
buscou-se identificar os efeitos da adoção da sustentabilidade por meio de 
indicadores financeiros em organizações de capital aberto. Para tanto, comparou-
se o desempenho na geração e distribuição do valor de empresas que integram o 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) com as demais empresas listadas no 
Índice Bovespa (Ibovespa). Adotou-se o mesmo procedimento de comparação 
entre o Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World) e o Dow Jones 
Industrial Average (DJIA). Realizou-se pesquisa exploratória e quantitativa, 
utilizando como variáveis o retorno médio, volatilidade e retorno acumulado por 
meio de dados obtidos da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo 
(BM&FBOVESPA) desde o período de lançamento do ISE, em dezembro de 2005 
e da Bolsa Dow Jones, desde o período de lançamento do DJSI World, em 
setembro de 1999. Tendo como objetivo aferir se as diferenças são 
estatisticamente significativas nos indicadores entre os grupos de empresas 
investigadas, procedeu-se o uso de estatísticas descritivas, como média, mediana, 
desvio padrão, variância da amostra, assimetria, gráficos e realizaram-se testes de 
hipóteses. Os resultados do teste de hipótese t de Student indicaram que, ao nível 
de significância de 0,05, as médias do retorno mensal do ISE e do Ibovespa não 
diferem entre si. Não há diferença estatística na volatilidade e retorno acumulado 
ao longo do período analisado. Os mesmos procedimentos estatísticos foram 
aplicados para o DJSI World e DJIA, e o resultado se repetiu, ou seja, ao nível de 
significância de 0,05 as médias não diferem. Na análise do retorno acumulado de 
longo período ISE e Ibovespa, e ISE e Ibovespa ajustado, constata-se que há 
desempenho superior entre os anos de 2011 a 2015 para o ISE, para o nível de 
significância de 0,05. Não foi encontrada diferença do acumulado entre DJSI 
World e DJIA. Portanto, conclui-se que, empresas que adotam princípios 
sustentáveis conseguem cumprir o papel social e ambiental e ainda mantêm 
rentabilidade ajustada à média do mercado. Para o mercado de ações brasileiro, 
as empresas do ISE possuem um retorno estatisticamente superior avaliando os 
anos de 2011 a 2015. 

Palavras-chave: Sustentabilidade Empresarial. Indicador de Sustentabilidade. 
Bolsa de Valores 

 



ABSTRACT 

One of the most accepted definitions for sustainable development mentions the 
three aspects, which are economic, environmental and social. These aspects must 
interact to achieve the concept. For the investor, the economic-financial aspect 
must be adjusted to the market when making decisions on investments. Based on 
this need for analysis of the financial results of the companies of sustainability 
indices, it was sought to identify the effects of the adoption of sustainability through 
financial indicators in publicly traded organizations. Therefore, comparison was 
made between performance in the generation and distribution of value of 
companies in the Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) and other 
companies listed on the Bovespa Index (Ibovespa). The same comparison 
procedure was used between the Dow Jones Sustainability Index World (DJSI 
World) and the Dow Jones Industrial Average (DJIA). Exploratory and quantitative 
research was undertaken using the average return, volatility and cumulative return 
from data obtained from the Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São 
Paulo (BM & FBOVESPA) since the launch of the ISE in December 2005 and the 
Dow Jones Stock Exchange since the launch of the DJSI World in September 
1999. Aiming to assess whether the differences are statistically significant in the 
indicators between groups of companies investigated, use was made of descriptive 
statistics such as mean, median, standard deviation, sample variance, skewness, 
graphs and statistical tests were performed. The results of the t hypothesis Student 
test indicated that, at the significance level of 0.05, the average monthly return of 
the ISE and the Ibovespa do not differ, there is also no statistical difference in 
volatility and cumulative return over the period analyzed. The same statistical 
procedures were applied to the DJSI World and DJIA, and the result was repeated 
at the 0.05 significance level, with the averages not differing. In the analysis of the 
cumulative return of the ISE and accumulated Ibovespa and The ISE and adjusted 
Ibovespa, it appears that there is superior performance of the ISE between the 
years 2011-2015, at the 0.05 significance level. There was no difference between 
the totals of the accumulated DJSI World and DJIA. Therefore, it is concluded that 
companies that adopt sustainable principles can fulfill a social and environmental 
role and still maintain profitability adjusted to market average. For the Brazilian 
stock market, ISE companies have a statistically higher return when evaluating the 
years 2011-2015. 

Key-words: Corporate Sustainability. Sustainability indicator. Stock Exchange 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O desenvolvimento sustentável tem incentivado as organizações a adotar 

modelos de gestão mais sustentáveis. Nesse contexto, as empresas têm a 

necessidade de equilibrar desenvolvimento econômico, ambiental e social para 

atingir seus resultados e gerar valor de longo-prazo para si e para seus acionistas. 

O aspecto financeiro, tipicamente priorizado no planejamento, vem sendo 

substituído por um conceito mais amplo de sustentabilidade, no qual as metas de 

crescimento estão associadas aos esforços de redução dos efeitos danosos ao meio 

ambiente e a sociedade como um todo.  

No mercado financeiro, investidores têm privilegiado empresas socialmente 

responsáveis, sustentáveis e rentáveis para investir seus recursos. Esses 

investimentos são denominados de Investimentos Socialmente Responsáveis (ISRs), 

pois consideram que empresas sustentáveis geram valor para o acionista no longo 

prazo. 

Em um levantamento publicado pela revista The Economist Intelligence 

Unitcom (2008) com 329 executivos seniores, verificou-se que empresas engajadas 

socialmente, ou seja, preocupadas com o contexto em que estão inseridas e com o 

próprio consumidor, tendem a faturar quatro vezes mais que empresas com 

engajamento. O relatório define empresas socialmente engajadas como aquelas que 

envolvem ativamente os seus clientes em conversas relevantes, que são 

possibilitadas por tecnologias sociais, e beneficiam as organizações e seus 

consumidores (Kielstra, 2008). 

A partir da década de 70, diversos estudos empíricos foram realizados com o 

intuito de identificar uma relação positiva entre responsabilidade social corporativa 

(RSC) e desempenho financeiro. Os estudos foram utilizados para validar a 

eficiência da “teoria das partes interessadas”, a qual afirma que, além dos acionistas, 

existem outros componentes da sociedade que devem ser levados em consideração 

na tomada de decisão da empresa. Entretanto, na maioria desses estudos, os 

problemas em relação à utilização das metodologias, à fragilidade de indicadores de 

desempenho social corporativos e à indefinição conceitual proporcionaram 
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conclusões questionáveis e inconsistentes.  

Nos últimos anos, clientes, empregados, fornecedores, comunidades, 

governos e alguns acionistas têm encorajado as empresas a investirem em RSC. 

Algumas empresas respondem com mais investimentos nessa área. Por outro lado, 

outras empresas resistem, pautadas no argumento de que investimentos em RSC 

são incompatíveis com os esforços de maximização dos lucros dos acionistas 

(McGuire et al., 1988). 

O mercado de capitais brasileiro, ao adotar critérios para a análise de riscos 

socioambientais, tem estimulado as empresas a adotarem práticas sustentáveis. A 

sustentabilidade tem sido parâmetro cada dia mais utilizado por investidores no 

processo de seleção de empresas, principalmente em segmentos conservadores 

que buscam segurança e constância de retorno (BM&FBOVESPA, 2015). 

Assim, a sustentabilidade corporativa tem proporcionado algumas vantagens 

competitivas para as organizações, sobretudo quando a sustentabilidade nos 

negócios é encarada não apenas como uma iniciativa socioambiental, e sim como 

uma estratégia empresarial que gera valor a partir da busca de melhores resultados 

sociais e ambientais. Para tanto, as empresas estão procurando inserir o tripé da 

sustentabilidade (social, ambiental e econômico) na estratégia e gestão de seus 

negócios, vislumbrando modelos baseados no equilíbrio entre os capitais natural e o 

humano. Projetos voltados para o desenvolvimento inclusivo com tecnologias limpas 

são bons exemplos dessa tendência mercadológica (Bendassolli e Hart, 2004). 

Diante da repercussão do tema sustentabilidade e com a necessidade de 

indicadores que valorizassem aspectos diferentes daqueles de ordem financeira, os 

acionistas passaram a cobrar a criação de índices específicos que levassem em 

consideração todas as dimensões da sustentabilidade das empresas no mercado 

financeiro. Dessa forma, por estarem ligadas aos temas de segurança dos 

investimentos e sustentabilidade das empresas, algumas bolsas de valores, como a 

de Nova York em 1999, de Londres em 2001, de Johanesburgo em 2003 e do Brasil 

2005, adotaram os princípios de sustentabilidade como uma nova dimensão na 

composição de índices no mercado financeiro (Beato et al., 2009). 

Esses novos indicadores passaram a oferecer aos investidores informações 

mais precisas acerca do modelo de gestão adotado pelas organizações e o 

comprometimento com fatores éticos, ambientais e sociais. 
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Considera-se fator importante para a adoção de indicadores de 

sustentabilidade as crises decorrentes do estouro de bolhas acionárias e colapsos 

de grupos econômicos, como a Enron e a WorldCom, que trouxeram aos 

investidores a desconfiança sobre a gestão voltada apenas para resultados 

financeiros. 

Para os acionistas, notou-se a validade de adotar parâmetros de avaliação 

das empresas que que vão além da aferição de lucro. 

Nos EUA, lançou-se em 1999, o Dow Jones Sustainability Index World (DJSI 

World), primeiro indicador do desempenho financeiro das empresas líderes 

em sustentabilidade no mundo. As empresas que constam no DJSI, indexado à 

bolsa de Nova Iorque, são classificadas como as mais capazes de criar valor para os 

acionistas, no longo prazo, por meio de uma gestão dos riscos associados tanto a 

fatores econômicos, como ambientais e sociais. 

O principal índice da bolsa de Nova Iorque é o Dow Jones Industrial Average. 

Esse índice foi criado em 1896 pelo editor do The Wall Street Journal e fundador do 

Dow Jones & Company, Charles Dow. O cálculo desse índice é baseado na cotação 

das ações de 30 das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos. 

No Brasil, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi lançado em 

novembro de 2005 pela Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São 

Paulo (BM&FBovespa), com a proposta de avaliar as empresas listadas na 

BM&FBovespa. O índice propõe avaliar as empresas sob o aspecto da 

sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, 

justiça social e governança corporativa. 

O Índice Bovespa (Ibovespa) é o mais importante indicador de desempenho 

médio das cotações das ações negociadas na BM&FBovespa. É formado pelas 

ações com maior volume negociado nos últimos meses. As ações integrantes do 

Ibovespa respondem por mais de 80% do volume total de negócios e volume 

financeiro da BM&FBovespa. 

Em 2015, o ISE completou uma década de fundação com aderência de 

empresas de diversos segmentos da economia. Estudos foram reportados na 

literatura, mas com lacunas a serem preenchidas, como, por exemplo, análise de um 

maior período, comparação por meio de estatística inferencial e consideração da 

sobreposição entre o Ibovespa e o ISE. Portanto, considerou-se importante a 
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avaliação do índice comparando o seu desempenho com o Ibovespa ao longo de 10 

anos. Para tanto, propôs-se a medição dos indicadores estatísticos, tais como 

retorno médio, volatilidade e retorno acumulado das ações das empresas 

pertencentes aos índices de sustentabilidade. Realizou-se estudos utilizando 

métodos estatísticos descritivos e inferenciais para diferentes períodos de tempo. O 

estudo contemplou a sobreposição existente entre os índices, eliminado as 

empresas que figuravam nos dois índices. Os mesmos procedimentos foram 

adotados para o DJSI World e DJIA. 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo geral 

Avaliar os efeitos da adoção da sustentabilidade nas organizações de capital 

aberto por meio de índices financeiros. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar o ISE e o Ibovespa com dados da composição das carteiras, 

número de empresas, ações, setores e subsetores representados ao longo 

do período de análise; 

 Identificar as ações negociadas simultaneamente no ISE e do Ibovespa, 

detalhando o impacto percentual dentro de cada índice; 

 Avaliar comparativamente o retorno médio, volatilidade e retorno 

acumulado do ISE e Ibovespa; 

 Avaliar comparativamente o retorno médio, volatilidade e retorno 

acumulado do ISE e do Ibovespa,  considerando a exclusão das ações do 

Ibovespa que estão listadas simultaneamente no ISE; 

 Avaliar comparativamente o retorno médio, volatilidade e retorno 

acumulado do DJSI World e DJIA. 
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1.3 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

Este documento está dividido em cinco capítulos e anexos. 

O capítulo 1 apresenta a contextualização, motivações, justificativas e os 

objetivos geral e específicos para o desenvolvimento do trabalho. 

No capítulo 2 é apresenta uma revisão conceitual de sustentabilidade 

empresarial, indicadores de desempenho financeiro e bolsa de valores. O estado da 

arte aborda as pesquisas anteriores relacionadas aos indicadores de desempenho 

de índices de sustentabilidade, destacando-se as limitações dos estudos realizados 

sobre o tema. 

O capítulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para atingir 

os resultados pretendidos com a pesquisa, evidenciando a obtenção dos dados e os 

procedimentos estatísticos adotados. 

No capítulo 4, por sua vez, abordamos a discussão da pesquisa com a 

análise estatística dos períodos analisados para o ISE e o Ibovespa, para o ISE e o 

Ibovespa ajustado e para o DJSI World e DJIA. 

Por fim, o capítulo 5 apresenta as conclusões a partir dos resultados obtidos, 

assim como comtempla recomendações para futuros estudos sobre o tema. 

Os anexos A e B são documentos que contemplam os retornos financeiros do 

ISE e Ibovespa e as empresas que compuseram o ISE de 2006 a 2015, 

respectivamente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1.1 Concepção e evolução do conceito de sustentabilidade 

Em 1968, políticos, físicos, industriais e cientistas juntaram-se em uma 

pequena vila italiana para tratar do desenvolvimento sustentável do planeta. Era o 

Clube de Roma, primeiro grupo a discutir sustentabilidade, meio ambiente e limites 

de desenvolvimento. A discussão elaborada pelo Clube de Roma abriu caminho 

para o tema desenvolvimento sustentável que seria amplamente discutido por Ignacy 

Sachs. Em 1973, ele cunhou o termo ecodesenvolvimento, trazendo à tona a 

preservação dos recursos naturais com a satisfação das necessidades básicas, e, 

dessa forma, indexando os conceitos de desenvolvimento e meio ambiente. 

Ainda na década de 1970, a Declaração de Cocoyok contribuiu para a 

discussão sobre desenvolvimento e meio ambiente, aprofundada posteriormente 

para um relatório final do projeto da Fundação Dag-Hammarsjold, com a participação 

de pesquisadores e políticos de 48 países. Na década de 1980, o termo 

desenvolvimento sustentável começou a ser discutido pela International Union for 

the Conservation of Nature and Natural Resources – por meio do documento World’s 

Conservation Strategy. Esse documento introduziu o conceito do tripé da 

sustentabilidade, afirmando que para atingir o desenvolvimento sustentável é 

necessário considerar as dimensões sociais, ambientais e fatores econômicos (Van 

Bellen, 2006). 

Em 1972, promoveu-se na cidade de Estocolmo, Suécia, a Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, da qual o Brasil foi um dos participantes. 

Nessa conferência as principais questões abordadas tratavam da poluição do ar, da 

água e do solo derivadas da industrialização, as quais deveriam ser corrigidas. Essa 

conferência objetivou o encorajamento da ação governamental e dos organismos 

internacionais para promover a proteção e o aprimoramento do meio ambiente 

humano. 

A abordagem da educação para o meio ambiente aparece, primeiramente, em 

1972, na Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano, realizada 
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também em Estocolmo. A Recomendação 96, da Declaração de Estocolmo, indicava 

a necessidade de realizar a educação ambiental, como instrumento estratégico na 

busca da melhoria da qualidade de vida e na construção do desenvolvimento (Grun, 

1996). 

 Na década de 1980, a Comissão Mundial do Ambiente e Desenvolvimento 

(Comissão Brundtland), no relatório histórico de 1987, denominado Nosso Futuro 

Comum, destacou a importância da proteção ambiental na realização do 

desenvolvimento sustentável (Andrade, Tachizawa e Carvalho, 2000). 

 Em 1990, foi criado por John Elkington, cofundador da organização não 

governamental Internacional SustainAbility, o conceito do tripé da sustentabilidade 

(Figura 1). O conceito corresponde aos resultados de uma organização medidos em 

termos sociais, ambientais e econômicos. 

 

Figura 1 – Diagrama esquemático das três dimensões da sustentabilidade 

Fonte: Kraemer (2003) 
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Em 1992, entre os dias 3 e 14 de junho daquele ano, ocorreu a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade 

do Rio de Janeiro, Brasil. O evento, que ficou conhecido como ECO-92 ou Rio-92, 

fez um balanço tanto dos problemas existentes quanto dos progressos realizados, e 

elaborou documentos importantes que continuam sendo referência para as 

discussões ambientais. Na oportunidade, três importantes convenções foram 

aprovadas: uma sobre biodiversidade, outra sobre mudanças climáticas e a terceira 

sobre desertificação. Houve também a criação da declaração de princípios sobre 

florestas e sobre ambiente e desenvolvimento, da Carta da Terra, que é uma 

declaração de princípios éticos fundamentais para a construção de uma sociedade 

global justa, sustentável e pacífica. 

Entretanto, o principal resultado da Rio-92 foi a assinatura da Agenda 21, que 

consiste em um acordo estabelecido entre 179 países para a elaboração de 

estratégias para atingir o desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 foi um 

programa de ação, baseado em um documento de 40 capítulos, que constitui a mais 

ousada e abrangente tentativa já realizada de promover, em escala mundial, um 

novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de proteção ambiental, 

justiça social e eficiência econômica. 

Em 1997, concebeu-se, no Japão, o Protocolo de Kyoto, um dos mais 

importantes acordos ambientais da Organização das Nações Unidas (ONU). Até 

2012, 38 países industrializados precisariam reduzir em 5,2% as emissões de gases 

de efeito estufa, entre eles, o gás carbônico. 

Entre agosto e setembro de 2002, ocorreu em Johanesburgo, África do Sul, a 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+10, com o propósito de 

obter um plano de ação realizável. O documento produzido na conferência foi 

denominado The Johannesburg Declaration. A Rio+10 destacou-se por detalhar os 

problemas da globalização e ao mesmo tempo detalhar um plano de ação, porém 

sem metas quantitativas. Considera-se que a Rio+10 resultou na renovação dos 

compromissos políticos assumidos na Rio-92. 

A Rio+20, foi realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de 

Janeiro, e objetivou renovar os compromissos firmados na Rio-92 e Rio+10. As três 

principais temáticas do evento foram: economia verde, erradicação da pobreza e a 

estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. 



23 

 

A Conferência das Partes (COP) é um foro internacional de negociação das 

regras e políticas referentes à implementação da Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças no Clima, em vigor desde 1994. Em dezembro de 2015, nos 

arredores de Paris, os 196 países membros irão se reunir na busca por um 

consenso sobre qual será o rumo que a Convenção de clima irá tomar e buscarão 

assinar um novo acordo global, que possa substituir o Protocolo de Kyoto, único 

instrumento legal da Convenção. 

O Quadro 1 sumariza os principais eventos internacionais realizados ao longo 

dos anos e que abordaram o tema desenvolvimento sustentável. 

Quadro 1 – Marcos históricos do desenvolvimento sustentável 

1968 1972 1987 1992 1997 2002 2012 

Clube de 
Roma 

Conferência 
de 

Estocolmo 

Relatório de 
Brundtland 

Conferência 
Rio-92 

Protocolo de 
Kyoto 

Conferência 
Rio+10 

Conferência 
Rio+20 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Nota-se, portanto, que a partir da década de 1960, ao menos um evento 

sobre desenvolvimento sustentável foi registrado por década. Nesses eventos 

autoridades mundiais compactuam em estabelecer diretrizes para um crescimento 

econômico e social, respeitando os limites ambientais para perenidade dos recursos. 

2.1.2 Sustentabilidade empresarial 

A expressão sustentabilidade empresarial pode ser considerada sinônima de 

desenvolvimento empresarial sustentável, o qual permite satisfazer as necessidades 

presentes sem comprometer possibilidades das futuras gerações atenderem às suas 

próprias necessidades (Relatório de Brundtland, 1987).  

Para Almeida (2002), uma organização deve otimizar os recursos para que 

suas atividades produzam o mínimo de impacto possível ao meio ambiente. A 

empresa que adota princípios de sustentabilidade deve ser socialmente responsável, 

ciente de que faz parte de um ambiente que a influencia e que ela pode influenciar. 

Os gestores devem possuir visão holística, considerando os impactos de longo prazo 

produzidos pela organização. 
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De acordo com Cappellin e Giuliani (1999), todas as organizações objetivam 

em comum o lucro proveniente de suas operações, e realizam o cálculo de 

rentabilidade para atestar o cumprimento de seus objetivos. Todavia, mesmo com 

tais prerrogativas, as organizações podem seguir diferentes orientações para chegar 

aos seus objetivos. 

Esse conceito apresenta a empresa como uma organização complexa, que 

não pode ser encarada apenas no objetivo do lucro a quaisquer custos, mas, deve 

levar em consideração fatores humanos. As pressões para que as empresas se 

tornem sustentáveis não partem apenas de fatores econômicos, mas também 

sociais e políticos. Com isso, pode-se afirmar que as empresas devem apresentar 

ações positivas não apenas do ponto de vista ambiental, como também na 

sociedade onde estão inseridas. 

Coral (2002) ratifica o conceito sobre o objetivo de qualquer organização em 

produzir o maior retorno sobre o capital investido. Para ela, a globalização, além dos 

fatores econômicos, as questões ambientais e sociais devem ser levadas em 

consideração. Dessa forma, as organizações que desejam ingressar na lista de 

empresas que fazem parte do conceito sustentável devem alterar seus processos 

produtivos para se tornarem ecologicamente sustentáveis. Para facilitar a 

compreensão das empresas, a autora apresentou um modelo de sustentabilidade, o 

qual está representado na Figura 2. 

Figura 2 - Modelo de sustentabilidade empresarial 

Fonte: Coral (2002) 
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 A sustentabilidade organizacional é a capacidade de uma organização manter 

desempenho positivo nas esferas econômicas, sociais e ambientais no longo prazo. 

O desempenho econômico é considerado fator vital para o atingimento da 

sustentabilidade. Contudo, para uma organização se tornar sustentável é mandatório 

que se comprometa com os fatores sociais e ambientais (Windson, 2001). 

Para Steger (2004), as empresas devem estar motivadas para o tema da 

sustentabilidade, e tal motivação deve estar alinhada às motivações da sociedade, 

podendo influenciá-las. As influências partem de partes interessadas, como 

investidores, clientes e colaboradores. 

2.1.3 Mensuração da sustentabilidade empresarial 

A necessidade de mensurar a presença das empresas no âmbito de 

responsabilidade social resultou na criação de indicadores de sustentabilidade. Para 

Pinto (2002) nos próximos anos, as empresas reconhecerão a necessidade de 

apresentar indicadores de sustentabilidade a fim de obter os recursos financeiros de 

investidores. 

Mitchell (2004) concorda acerca das características do indicador de 

sustentabilidade, afirmando que para atingir o seu propósito ele deve ser 

transparente, completo, relevante, preciso, neutro, comparável e auditável. 

Para Carvalho (2003), os indicadores de sustentabilidade devem possuir 

características específicas, pois podem se referir ao planeta, a um país em 

específico, cidade ou região. No Brasil, cada vez mais as organizações estão 

divulgando ações nas esferas social e ambiental. A grande diferenciação dessas 

publicações está na consideração das dimensões sociais e ambientais, não 

abordando simplesmente fatores econômicos. 

No contexto mundial, o modelo utilizado para orientar as organizações na 

produção dos relatórios com informações sociais e ambientais é o Global Reporting 

Initiative (GRI). No Brasil, os modelos mais conhecidos são propostos pelo Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e pelo Instituto Ethos. 

O Brasil conta ainda com o Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), uma entidade sem fins lucrativos formada 

pela iniciativa privada, em março de 1997. O CEBDS é integrante da rede de 

conselhos vinculada ao World Business Council for Sustainable Development 
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(WBCSD). O CEBDS representa um órgão empresarial nacional que lidera os 

esforços para a implementação do desenvolvimento sustentável no país, reunindo 

no seu quadro de associadas algumas das maiores empresas de capital nacional e 

internacional que operam no Brasil. 

Também no Brasil, há a Norma ISO 14031 – Avaliação de Desempenho 

Ambiental, que versa sobre os indicadores que devem ser relacionados aos 

aspectos ambientais significativos da organização, influir no seu desempenho 

ambiental e refletir as visões das partes interessadas no negócio. O Relatório 

Técnico TR 14032 (ISO, 1994), é um documento complementar ao guia ISO 14031. 

Trata-se de um relatório internacional de 112 páginas, que apresenta exemplos de 

como 22 organizações de grande, médio e pequeno portes, de diversos continentes 

do mundo, implementaram a norma ISO 14031:1999 – Avaliação de Desempenho 

Ambiental. 

Como reflexo da preocupação crescente das empresas e grupos econômicos 

com um mundo sustentável, em 1999, a Bolsa de Valores de Nova York lançou o 

Dow Jones Sustainability Index, seguida pela Bolsa de Londres que, em conjunto 

com o Financial Times, disponibilizou em julho de 2001 o FTSE4Good. Na África do 

Sul, em Johanesburgo, em maio de 2004, criou-se o JSE SRI Index. No Brasil, o 

lançamento do ISE ocorreu em 1° de dezembro de 2005, pela Bolsa de Valores de 

São Paulo. Esses índices evidenciam as empresas envolvidas com a gestão da 

sustentabilidade, servindo, portanto, de guia para os investidores que desejam 

compor sua carteira de ações com empresas que apresentam rentabilidade e geram 

dividendos, mas que também incorporam práticas socioambientais. 

De acordo com Finch (2005), o objetivo dos índices financeiros de 

sustentabilidade é instituir uma referência para medir o desempenho financeiro das 

empresas listadas, pois investidores estão optando pelo investimento em empresas 

éticas e socialmente responsáveis. O Quadro 2 detalha os principais índices de 

sustentabilidade no mundo, suas características e os fatores mais relevantes de sua 

composição. 
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Quadro 2 - Relação dos principais índices financeiros de sustentabilidade no mundo 

Índice Lançamento Abrangência Principais critérios de inclusão 

DOMINI 
SOCIAL  
INDEX 

1990 USA 
 Social e ambiental 
 Exclui companhias de bebidas alcoólicas, 

fumo, jogos, energia nuclear e armamentos  

DOW JONES  
SUSTAINABI

LITY  
INDEX (DJSI) 

1999 Global 

 Estratégia 
 Clientes e Produtos 
 Governança  
 Recursos humanos 
 Processos produtivos  

CALVERT 2000 USA 

 Impacto do produto 
 Ambiente 
 Local de trabalho 
 Relações com a comunidade 
 Operações internacionais e direitos 

humanos 

CAPITAL  
PARTNERS  

ETHICAL 
INDEX 

2000 Global 

 Financeiros 
 Sociais e ambientais 
 Exclui companhias de armamentos, nuclear, 

bebidas alcoólicas, fumo, jogos e 
pornografia  

JANTZI 
SOCIAL  

INDEX (JSI) 
2000 Canadá 

 Sociais e ambientais 
 Exclui companhias de energia nuclear, 

armamento e tabaco 
 Exclusão de empresas com baixo nível de 

relações com comunidades aborígines, 
empregados e com baixo desempenho 
ambiental 

ARESE 2001 Europa 

 Gerenciamento de recursos humanos 
 Gerenciamento ambiental 
 Clientes e fornecedores 
 Critérios dos acionistas 
 Sociais  

FTSE4GOOD 2001 USA 
 Critérios de sustentabilidade ambiental 
 Relações com parceiros comerciais 
 Direitos humanos universais 

HUMANIX  
ETHICAL 

INDEX 
2001 Global 

 Respeitos aos direitos humanos  
 Exclui companhias de armamento e bebidas 

alcoólicas  

ISE 2005 Brasil 

 Indicadores de comprometimento 
 Gestão 
 Desempenho e cumprimento legal 
 Economicamente viável 
 Socialmente justa 
 Ambientalmente sustentável  

Fonte: Adaptado de Finch (2005) 
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2.1.4 Bolsa de valores 

A bolsa de valores é o mercado organizado onde se negociam ações de 

sociedades de capital aberto (públicas ou privadas) e outros valores mobiliários, 

como, contratos futuros, derivativos, entre outras. A bolsa de valores utiliza-se de 

sistemas eletrônicos de negociação para efetuar compras e vendas de ações. 

A principal função de uma bolsa é prover um sistema transparente e 

adequado para a realização de negócios com valores mobiliários. A bolsa de valores 

também possui outras funções, como, por exemplo, angariar capital para negócios, 

criar oportunidades em investimentos para o pequeno investidor, facilitar o 

crescimento das companhias, dentre outras funções (Portal do Investidor, 2015). 

As principais bolsas de valores do mundo são: Nasdaq, Bolsa de Nova Iorque, 

Bolsa de Chicago e Bolsa de Frankfurt. 

No Brasil, a principal bolsa de valores é a BM&FBovespa que dispõe de um 

pregão físico, onde as ofertas de compra e venda são apregoadas a viva voz, e um 

sistema eletrônico de negociação chamado MEGABOLSA, onde as ofertas são 

inseridas em terminais remotos nas corretoras para serem publicadas. 

Em 23 de agosto de 1890, fundou-se a Bolsa Livre, que foi o embrião da 

Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa Livre encerrou as atividades em 1891. Em 

1895, abriu-se a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, sendo que em 1934 teve 

seu nome alterado para Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. Em 2008, a Bovespa 

anunciou o início do processo de fusão com a BM&F, criando a BM&FBovespa. O 

Índice Bovespa (Ibovespa) é o mais importante indicador do desempenho médio das 

cotações das ações negociadas na BM&FBovespa. Ele é formado pelas ações com 

maior volume negociado nos últimos 4 meses (BM&FBovespa, 2015). 

Nos Estados Unidos, a principal bolsa de valores é a Bolsa de Valores de 

Nova Iorque, e está localizada em Manhattan, na Wall Street. Na bolsa de valores 

são transacionadas ações das maiores empresas estadunidenses. A Bolsa de Nova 

Iorque foi criada em 1792. 

Em 1896 criou-se o Índice Dow Jones Industrial Average, vinculado à Bolsa 

de Nova Iorque. O DJIA baseia-se na cotação das ações das 30 maiores e mais 

importantes empresas dos Estados Unidos (Dow Jones Averages, 2015). 
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2.1.5 Índice, retorno médio, volatilidade e retorno acumulado 

A bolsa de valores possui um sistema de medição de resultados baseado em 

pontos, que permite avaliar o desempenho das empresas que o compõe. 

Um índice de ações representa um investimento teórico em uma carteira de 

ações, medindo o comportamento dos preços dessas ações ao longo do tempo. No 

caso do Ibovespa, ele mede o comportamento das ações mais negociadas na 

BM&FBOVESPA (BM&FBovespa, 2015). 

O índice é um valor absoluto, cuja função é a de servir de instrumento de 

comparação. Ele permite a análise da variação do valor de uma carteira de ativos no 

decorrer do tempo. A unidade de medida do índice é o "ponto". 

A BM&FBovespa define um valor-base aleatório, em pontos, para os índices 

para uma data específica. A essa base agrega-se, posteriormente, a variação diária 

da carteira. Por exemplo, a BM&FBovespa estabeleceu para o ISE, para dezembro 

de 2005, uma base de 1.000 pontos. A partir daí foram agregadas a esses 1.000 

pontos as variações da carteira, permitindo assim comparar sua rentabilidade ao 

longo do tempo. 

A rentabilidade é representada pela variação dos pontos do índice. Ou seja, 

divide-se o valor do índice em uma determinada data pelo valor do índice na data de 

referência passada, subtrai-se 1 (um) do resultado obtido nessa operação e 

multiplica-se o resultado por 100 (cem) para se obter a rentabilidade em termos 

percentuais da carteira (BM&FBovespa, 2015). 

Portanto, o retorno médio é a realização do procedimento acima por 

determinado período de tempo dividido pelo número de ocorrências. O retorno 

acumulado é a soma das rentabilidades dentro do período desejado. 

A volatilidade, por sua vez, é uma variável que indica a intensidade e a 

frequência das oscilações no preço de um ativo. Por meio dessa variável é possível 

estimar a faixa de preços que um ativo poderá oscilar no futuro. Quanto maior a 

volatilidade, maior o risco, pois está diretamente ligada à intensidade e à frequência 

das oscilações do preço de um ativo (BM&FBovespa , 2015). 

2.1.6 ISE e seus critérios de avaliação 

Criado em dezembro de 2015, o ISE mede o retorno médio de uma carteira 

teórica de ações de empresas de capital aberto e listadas na BM&FBovespa com as 



30 

 

melhores práticas em sustentabilidade. Sua origem deu-se pela discussão da 

criação de um índice composto somente por ações de empresas que se destacam 

em responsabilidade social e sustentabilidade, inspirado nas experiências 

internacionais. A BM&FBovespa decide que, dadas as características especiais 

desse indicador, ele seria o resultado de um trabalho conjunto entre a Bolsa e um 

grupo de entidades formada por representantes da BM&FBOVESPA, associações e 

Organizações não governamentais (ONGs) (Marcondes, Bacarji, 2010). 

O ISE objetiva analisar o desempenho das empresas listadas na 

BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em 

eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. O 

principal objetivo de medição do ISE é avaliar o retorno de uma carteira composta 

por ações de empresas com reconhecido comprometimento com a responsabilidade 

social e a sustentabilidade empresarial, e também atuar como promotor das boas 

práticas no meio empresarial brasileiro. 

A metodologia foi desenvolvida pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade 

da Fundação Getúlio Vargas (GVces), e tem como base o desempenho das 

empresas em um questionário-base, bem como a avaliação de documentos 

encaminhados para comprovação das respostas. Esse questionário é revisado 

anualmente por meio de processo participativo com as principais partes interessadas 

do índice em oficinas, consulta pública online e audiência pública (BM&FBovespa, 

2015). 

O questionário está estruturado em dimensões, critérios e indicadores. As 

questões estão atualmente agrupadas em sete dimensões, cerca de 30 critérios e 70 

indicadores, totalizando aproximadamente 180 questões a serem respondidas pelas 

empresas. Além das respostas são requeridas evidências para que seja realizada a 

análise pela auditoria responsável. O Quadro 3 exemplifica a estrutura do 

questionário do ISE (BM&FBovespa, 2015). 
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Quadro 3 - Estrutura do questionário exigido para adesão de uma empresa ao ISE 

Dimensão Critérios 

Dimensão Geral 

Alinhamento 

Transparência 

Combate à corrupção  

Dimensão Natureza do Produto 

Impactos pessoais do uso do produto 

Impactos difusos do uso do produto 

Cumprimento legal  

Dimensão Governança Corporativa 

Propriedade 
Conselho de administração 
Gestão 
Auditoria e fiscalização 
Conduta e conflito de interesses  

Dimensão Econômico-Financeira 

Política 

Gestão 

Desempenho 

Cumprimento legal 

Dimensão Ambiental 

Política 

Gestão   

Desempenho    

Cumprimento legal 

Dimensão Social 

Política 

Gestão   

Desempenho    

Cumprimento legal 

Dimensão Mudanças Climáticas 

Política 

Gestão   

Desempenho    

Reporte 
Fonte: Adaptado de Bovespa (2015). 

A metodologia atribui o mesmo peso (100) a cada uma das sete dimensões 

do questionário. Os pesos desses critérios são definidos pela relevância do tema no 

contexto atual da gestão empresarial e das demandas da sociedade. O peso dos 

critérios está disponível para consulta no sítio eletrônico do índice 

(www.isebvmf.com.br) (BM&FBovespa, 2015). 

As empresas são avaliadas pelo “conjunto da obra”, ou seja, devem 

apresentar um desempenho satisfatório em todas as dimensões do questionário e 

enviar documentos comprobatórios para algumas respostas do questionário, 

escolhidas de maneira amostral, após o envio das repostas (BM&FBovespa, 2015). 
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Dessa forma, a metodologia de avaliação combina: 

• Análise quantitativa: pontuação obtida pela empresa com base nas respostas 

dadas ao questionário; 

• Análise qualitativa: avaliação da qualidade do documento enviado para 

comprovação das respostas assinaladas no questionário. 

Para a participação no processo de avaliação do ISE existem três maneiras. 

Na primeira e segunda são convidadas as empresas emissoras das 200 ações mais 

líquidas da BM&FBovespa e para a terceira forma o processo é aberto a todas as 

empresas listadas na BM&FBovespa, conforme evidencia a Figura 3. 

Figura 3 - Diagrama esquemático das formas de participação de uma empresa no processo 

seletivo do ISE 

Fonte: BM&FBovespa (2015) 

Desde 2006, o ISE procura realizar um processo participativo, engajando e 

dando oportunidade de participação aos diferentes setores da sociedade, tais como, 

empresas (elegíveis ou não), especialistas nos diferentes temas abordados na 

metodologia, acadêmicos, estudantes, poder público e sociedade civil, representada 

por indivíduos ou organizações. O calendário foi ajustado gradualmente para que 

cada etapa pudesse ocorrer no período e tempo adequados e para garantir o 

alcance dos objetivos propostos e a qualidade dos resultados (BM&FBovespa, 2015). 

O ciclo tem início no mês de fevereiro com a revisão interna realizada pela 

equipe técnica, uma reunião do Conselho Deliberativo do ISE e uma reunião com as 
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empresas elegíveis. Essa reunião que inaugura o processo em geral acontece no 

início de março. Nesse momento é aberto o período de consulta pública, quando é 

livre a participação de todos os interessados em manifestar sugestões e fazer 

comentários que fomentam a revisão e tem como objetivo o aprimoramento 

constante do questionário. Comentários sobre a inclusão de novos temas/práticas ou 

aprofundamento daqueles existentes são válidos, bem como sugestões de melhoria 

do entendimento das perguntas, alternativas, definições, entre outras 

(BM&FBovespa, 2015). 

 As empresas selecionadas no ISE são divulgadas anualmente. A carteira de 

2016 foi divulgada no dia 26 de novembro de 2015, e vigora de janeiro a 29 de 

dezembro de 2016.  

2.1.7 DJSI e seus critérios de avaliação 

O DJSI foi criado em 1999 como primeiro indicador de desempenho financeiro 

das empresas líderes em sustentabilidade a nível global. As empresas que 

participam do DJSI, indexado à bolsa de valores de Nova Iorque, são classificadas 

como as mais capazes de criar valor para os acionistas, a longo prazo, por meio de 

uma gestão dos riscos associados a fatores econômicos, ambientais e sociais. 

O desempenho financeiro do DJSI está associado ao cumprimento de 

requisitos de sustentabilidade de todas as áreas de uma organização, incluindo 

aspectos econômicos, sociais e ambientais (Dow Jones Sustainability World Index, 

2015). 

A composição do DJSI decorre de uma avaliação realizada pela RobecoSAM 

(Sustainable Asset Managment), uma entidade que avalia e classifica as empresas 

em função do seu grau de cumprimento de critérios de sustentabilidade nas suas 

três dimensões: econômica, social e ambiental. O peso de cada uma destas áreas 

pode variar, anualmente, de acordo com as melhores práticas em cada momento 

(Dow Jones Sustainability World Index, 2015). 

A Dow Jones & Company elabora, depois, os índices a partir da classificação 

em sustentabilidade, por setor e subsetor, efetuada pela RobecoSAM. 



34 

 

As fontes de informação usadas pela RobecoSAM são: 

 Questionário rigoroso preenchido pela empresa e específico para cada setor; 

 Documentos como relatórios de sustentabilidade, de saúde e segurança, 

sociais, financeiros ou outra documentação da companhia; 

 Relatórios de partes interessadas e outra informação pública disponível; 

 Contato pessoal com as empresas; 

 Monitoramento contínuo das empresas componentes dos índices utilizando 

fontes públicas de informação. 

2.2 ESTUDOS SOBRE A COMPARAÇÃO ENTRE ÍNDICES FINANCEIROS 

Estudos sobre a comparação do desempenho de índices financeiros foram 

relatados na literatura. Esses estudos contribuíram para a investigação da hipótese 

do desempenho dos índices de sustentabilidade com relação aos demais índices 

que compõem a Bolsa de Valores. A apresentação dos resultados obtidos foi 

investigada com o propósito de estabelecer o estado da arte e identificar a 

necessidade de complementação dos estudos relatados, com a utilização de 

métodos estatísticos adequados e ampliação do período de análise. 

Rezende et al. (2008) realizaram um estudo sobre o retorno mensal dos 

índices de ações da BM&FBOVESPA, considerando o período de dezembro de 2005 

a março de 2007. Os autores investigaram o retorno mensal dos seguintes índices: 

ISE, Ibovespa, Índice Brasil (IBrx) e o Índice de Governança Corporativa (IGC). Os 

resultados obtidos foram: 

 O retorno mensal médio do ISE foi de 0,023, sendo -0,090 o menor retorno do 

grupo e 0,182 o maior, com desvio padrão de 0,0612, em torno da média. 

 O retorno mensal do Ibovespa médio foi de 0,024, sendo 0,095 o menor 

retorno do grupo e 0,147 o maior, com desvio padrão de 0,054, em torno da 

média. 

Rezende et al. (2008) aplicaram o teste de hipótese, que consiste em verificar 

se uma estatística amostral observada pode razoavelmente provir de uma população 



35 

 

com o parâmetro alegado entre o Ibovespa e o ISE para os 16 períodos analisados. 

O teste realizado na pesquisa indicou que o retorno do ISE é estatisticamente 

semelhante ao retorno do Ibovespa. 

Para Beato et al. (2009), no período de 2006 a 2008, o ISE apresentou uma 

variação de 13,95%, enquanto nesse mesmo período o Ibovespa apresentou 

variação de 12,24%. Esse fato corrobora as conclusões de Coral (2002) que 

apontou as estratégias empresariais sustentáveis como fator que aumenta a 

vantagem competitiva das empresas e propicia maior lucratividade aos acionistas. 

De acordo com Gomes e Gomes Junior (2010), há um equilíbrio entre os dois 

índices analisados no período de 2005 a 2009. Em 2008, o ISE teve um 

desempenho melhor, sofrendo uma desvalorização de 41,09% enquanto o Ibovespa 

desvalorizou 41,22%. Entretanto, nos oito primeiros meses de 2009, o ISE 

apresentou valorização de 35,62%, enquanto o IBOVESPA valorizou 50,44%. Essa 

diferença no ano de 2009 foi justificada por uma influência de empresas do setor de 

telecomunicações nesse período. 

Por meio do comparativo realizado, os autores constataram que investimentos 

socialmente responsáveis das empresas que compõem a carteira do ISE 

apresentaram retorno de investimentos semelhantes aos retornos conseguidos pelas 

empresas que compõem o Ibovespa nos anos de 2005 a 2009. Os autores ainda 

ressaltam que as empresas que compõem o ISE apresentam melhor reputação e 

conseguem maior valor no mercado, pois estão melhor preparadas para enfrentar os 

riscos econômicos, sociais e ambientais. 

Souza et al. (2014) realizaram uma análise comparativa entre o Ibovespa e o 

ISE entre os anos de 2006 a 2011, excluindo as ações das empresas que possuem 

participação simultânea nos dois índices. Contudo, os autores não realizaram o 

aprofundamento da análise. Essa exclusão foi relatada em caráter excepcional na 

literatura. O desempenho do ISE de 2006 até 2011 apresentou média anual de 

17,67%. O Ibovespa, no mesmo período analisado, apresentou desempenho médio 

anual de 10,51%. Portanto, o ISE apresentou média anual de 7,16 pontos 

percentuais superior ao Ibovespa. Ainda de acordo com os autores fica evidente que 

as ações do ISE, em virtude do alto grau de governança corporativa, apresentaram 
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melhor desempenho, o que sugere a superioridade em políticas de sustentabilidade 

percebidas pelos acionistas. 

De acordo com Souza et al. (2014), no início da carteira ISE em 2006 até 

metade do ano de 2008, o índice esteve acima do Ibovespa. No entanto, a partir da 

metade do ano de 2008 até meados do ano de 2009, o ISE teve desempenho 

inferior ao do Ibovespa. O desempenho inferior ocorreu porque a carteira ISE estava 

concentrada em poucos setores da economia, com maior concentração nos setores 

financeiros e de commodities, que foram os que mais sofreram o impacto da crise 

financeira de 2008. 

Desde então, a formação da carteira do ISE procurou se diversificar incluindo 

os setores de atividades econômicas com menor dependência do comércio 

globalizado. Essa visão de diversificação do índice de sustentabilidade já era 

adotada pelo DJSI, que inclui os mais variados setores das economias de países 

desenvolvidos. Após essas mudanças, os índices variaram conjuntamente, porém o 

ISE sempre teve um desempenho superior ao Ibovespa (Souza et al., 2014). 

Para Miura et al. (2011), o ISE obteve um comportamento estatisticamente 

superior à rentabilidade do Ibovespa, no período de setembro de 2008 até dezembro 

de 2010, período em que o mundo passou pela crise econômica. Os resultados 

apontam que, mesmo em períodos de crise, há forte correlação existente entre os 

dois índices. 

Melo et al. (2012) realizaram estudo contemplando quatro anos de 

observações ao ISE, iniciando-se em dezembro de 2005 até novembro de 2009. Os 

autores constataram que o ISE apresentou menor média (0,051) em relação ao 

Ibovespa (0,059). Os autores também constataram que o desvio padrão foi maior 

para o ISE (0,194) do que para o Ibovespa (0,184), afirmando que o Ibovespa 

apresentou menor volatilidade durante o período analisado. 

Objetivando complementar a análise, Melo et al. (2012) aplicaram o teste t, 

que consiste em usar conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese 

nula quando a estatística de teste ( ) segue uma distribuição t -Student. 

Os autores observaram que a média dos índices do ISE foi de 0,051 e do 

Ibovespa de 0,059 e o p-valor bilateral foi igual a 0,402, maior que o nível de 

significância de 0,05. Portanto, a média dos índices do ISE não é estatisticamente 
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diferente da média dos Índices do Ibovespa. 

 Melo et al. (2012) verificaram, portanto, que não há diferenças significativas 

entre os índices estudados. Contudo, não se pode garantir que os investimentos 

socioambientalmente responsáveis não apresentam benefícios financeiros para as 

empresas, mas apenas que, pela medida utilizada e no período sob análise, o 

retorno ajustado ao risco de investimentos que não adotam essa prática é similar ao 

de investimentos socioambientalmente responsáveis. 

Logo, os autores dos estudos realizados divergem quanto ao resultado da 

pesquisa, conforme evidencia o Quadro 4. Para cinco autores, o retorno do ISE é 

estatisticamente semelhante ao retorno do Ibovespa, e, para outros dois autores, o 

desempenho do ISE é superior ao desempenho apresentado pelo Ibovespa ao longo 

de um mesmo período. 

Para Mencarini & Amato Neto (2008), a valorização das empresas incluídas 

no ISE tem se mantido muito próxima à dos papéis que compõem o Ibovespa, desde 

novembro de 2005, quando o ISE foi criado. A variação do ISE no período foi de 

101,18% enquanto a do Ibovespa foi 100,16%. 

Ainda para Mencarini & Amato Neto (2008), o Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade (IDJS) revela uma valorização de 35,04% no período de dezembro 

de 2005 a dezembro de 2007, ao passo que o Morgan Stanley Capital International 

(MSCI), que tem uma carteira de ações de todo o mundo apresenta uma valorização 

de 29,0%, representando uma diferença de 20,7%. Esses resultados sugerem que 

no longo prazo, empresas que tratarem as questões ambiental, econômica e social 

com equidade dentro do processo de planejamento e de definição de uma única 

estratégia para a organização, devem ser mais bem-sucedidas em oferecer retorno a 

seus acionistas do que as demais. 
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Quadro 4 - Desempenho do ISE em relação ao Ibovespa 

Autor 
Ano de 

publicação 
Análise realizada 

Período 
avaliado 

Resultado 

Rezende et al.  2008 
Média do retorno mensal 

e teste t student  
2005 a 2007 

Retorno estatisticamente 
semelhante 

Mencarini & 
Amato Neto  

2008 Retorno acumulado  2005 a 2007 
Retorno estatisticamente 

semelhante 

Beato et al.  2009 Retorno médio  2006 a 2008 
Valorização superior do 

ISE 
Gomes & 
Gomes Junior  

2010 Retorno acumulado  2005 a 2009 
Retorno estatisticamente 

semelhante 
Miura, Marcon 
e Souza 

2011 Teste t student  2008 a 2010 
Retorno estatisticamente 

semelhante 

Melo et al.  2012 Teste t student  2008 a 2010 
Retorno estatisticamente 

semelhante 

Souza et al.  2014 Retorno médio  2006 a 2011 
Valorização superior do 

ISE 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir da leitura dos trabalhos, observam-se necessidades de 

aprimoramento dos tratamentos estatísticos para os estudos realizados. Alguns 

autores realizaram análises do desempenho acumulado, não se aprofundando em 

testes estatísticos complementares que validam o resultado da pesquisa. 

Os autores que aplicaram testes complementares, como o teste t student não 

exploraram o resultado estatístico obtido. Além disso não foi identificado estudo que 

realizasse a abordagem simultânea do índice de sustentabilidade brasileiro e 

internacional. 

Existem organizações que fazem parte simultaneamente do ISE e do 

Ibovespa, e, portanto, faz-se necessária a exclusão dessas organizações no 

Ibovespa para análise assertiva. A sobreposição existente entre ISE e Ibovespa 

resulta em uma análise equivocada, pois o mesmo grupo de empresas é avaliado, 

com inclusão de um segundo grupo de empresas que estão no ISE, mas não estão 

listados no Ibovespa. 

Observou-se também que, entre os estudos abordados, o maior período de 

análise foi de 5 anos (entre 2006 a 2011), e o ISE está vigorando há 10 anos. 

Adicionalmente, os estudos apresentam conclusões distintas entre si, ora pela 

metodologia utilizada, ora pelo período de tempo analisado. 

Portanto, para melhor avaliação dos desempenhos entre os índices, o 

presente estudo amplia a pesquisa e realiza testes estatísticos que contemplem os 
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10 anos do ISE e realizar os testes de retorno médio, volatilidade e retorno 

acumulado entre o ISE e o Ibovespa ajustado. Considera-se também importante a 

realização de comparativo de desempenho do DJSI World com o DJIA, por se tratar 

do primeiro Índice de Sustentabilidade. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo tem natureza predominantemente exploratória e quantitativa. 

Assumiu-se que as organizações pertencentes aos índices de sustentabilidade 

atendem aos requisitos sustentáveis propostos nas metodologias dos índices, que 

englobam variados aspectos. As organizações preencheram, por meio de seus 

colaboradores responsáveis, os formulários elaborados pelos índices, submeteram 

as evidências documentais, que foram auditadas pela KMPG para o ISE e pela 

RobecoSAM para o DJSI World. 

Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados os indicadores de retorno 

médio, retorno acumulado e volatilidade do Ibovespa, do DJIA, do ISE e do DJSI 

World. 

Inicialmente obtiveram-se os dados mensais da variação nominal desses 

índices. Para o ISE e o Ibovespa os dados foram obtidos para o período entre 

dezembro de 2005 a dezembro de 2015, totalizando 200 meses. Para o DJSI World 

e DJIA os dados foram obtidos para o período entre setembro de 1999 a dezembro 

de 2015, totalizando 200 meses. Essas variáveis foram selecionadas porque são 

indicadores para avaliar o desempenho de ações ao longo de um período de tempo 

(BM&FBovespa, 2015). Os dados coletados estão disponíveis no Anexo A deste 

documento. 

O período de análise foi escolhido para avaliar o retorno médio, volatilidade e 

retorno acumulado dos índices de sustentabilidade do Brasil e dos Estados Unidos 

desde a criação dos índices, comparando com os índices que representam a média 

de desempenho do mercado. 

A escolha dos dois índices de sustentabilidade se baseia na avaliação de uma 

década de existência do ISE, e por se tratar de um índice que avalia organizações 

de um país emergente. A escolha do DJSI World deve-se ao fato de ser o primeiro 

índice de sustentabilidade, que seleciona as empresas líderes em sustentabilidade 

em seus setores em todo o mundo.  
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Os dados da Ibovespa e ISE foram extraídos do portal da BM&FBovespa 

(http://www.bmfbovespa.com.br) e com o auxílio do software da Economática®. Para 

a obtenção dos dados de composição de carteira do Ibovespa, com informações das 

organizações que compuseram o índice de 2005 a 2016 utilizou-se a plataforma 

Broadcast (http://institucional.ae.com.br/aebroadcast). 

 Os dados do DJSI e DJIA foram extraídos do sítio eletrônico do DJIA 

(https://www.djindexes.com/) e do DJSI World da página eletrônica da RobecoSAM 

(http://www.sustainability-indices.com/). 

Os programas computacionais Excel® 2016 e Minitab® 17 foram utilizados 

para sistematizar, tratar estatisticamente os dados e elaborar os gráficos para 

interpretação dos resultados.  

3.2 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

3.2.1 Caracterização do ISE 

Inicialmente, realizou-se a caracterização do ISE. Para tanto, determinaram-

se as empresas e as ações que compuseram o índice ano a ano de 2006 a 2016. 

Identificou-se os setores e subsetores dessas organizações por meio de pesquisas 

realizadas na base de dados do Ibovespa. A partir dessa investigação, elaborou-se 

uma tabela representando o ano, número de empresas, número de ações e setores 

da economia representados. 

Com o objetivo de identificar a frequência de participação dos setores e 

subsetores da economia no ISE, identificou-se por meio da ferramenta tabela 

dinâmica o número de setores que representaram o ISE ao longo dos 10 anos 

analisados, os resultados foram apresentados em forma de gráfico de barras com o 

número de setores participantes do ISE. Para identificar a média dos setores somou-

se os setores participantes do ISE e dividiu-se pelo número de períodos analisados. 

Para analisar a frequência de participação das organizações nas carteiras do 

ISE, realizou-se a identificação das organizações por ano e somou-se o período total 
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avaliado. Gerou-se um gráfico de dispersão para evidenciar a relação do número de 

participações no ISE em relação ao número de empresas. 

Por meio de dados obtidos na plataforma Broadcast, identificou-se o peso 

percentual que cada ação possuía na carteira Ibovespa, e, com os dados obtidos via 

portal eletrônico do ISE realizou-se compatibilização dos 120 meses, identificando as 

empresas que estavam listadas simultaneamente no Ibovespa e ISE e o percentual 

da ação que cada organização correspondia no índice. 

3.2.2 Caracterização do Ibovespa 

Para a obtenção do número de ações do Ibovespa por ano, utilizou-se a 

plataforma Broadcast, e, para dezembro de cada ano, o número de setores presente 

na carteira foi identificado. Uma tabela foi originada a partir desses dados com o mês 

e ano avaliado, número de ações e número de setores da economia. 

Para analisar a frequência de participação das organizações nas carteiras do 

Ibovespa, realizou-se a identificação das organizações mês a mês por meio dos 

dados obtidos da plataforma Broadcast, pois o Ibovespa possui alteração das 

empresas que o compõe trimestralmente, e, não anualmente como o ISE. Gerou-se 

gráfico de barras para evidenciar o número de setores que compuseram o Ibovespa 

no período analisado. 

3.2.3 Relação entre o Ibovespa e o ISE 

Comparou-se o número de ações do ISE e Ibovespa entre 2005 e 2015 e 

gerou-se um gráfico de barras para evidenciar a diferença entre os índices e número 

de setores. Utilizou-se da média aritmética para avaliar o número médio de ações e 

setores que representaram cada índice. 

Identificaram-se as empresas que pertenceram simultaneamente aos dois 

índices, conforme descrito anteriormente, com o objetivo de mensurar o percentual 

de organizações listadas no ISE que pertenceram ao Ibovespa e o percentual de 

organizações do Ibovespa pertenceram ao ISE. Para tanto, utilizou-se de um gráfico 
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de barras com o número empresas listadas no Ibovespa, o número de empresas ISE 

e o número de empresas simultaneamente presentes. 

Para complementar a análise, identificou-se o percentual de 

representatividade do volume das ações no Ibovespa das empresas que estiveram 

listadas no Ibovespa, e, simultaneamente no ISE. O procedimento foi realizado com 

os dados obtidos na plataforma Broadcast, exportados para o Excel® e aplicou-se a 

função “Procura valor na vertical”, utilizando como referência a base Excel® onde 

continham as ações do ISE. 

3.2.4 Comparação entre o retorno médio e volatilidade entre o ISE e o Ibovespa 

sem ajustes 

Utilizou-se o gráfico de dispersão para comparar e avaliar o retorno médio 

mensal do ISE e do Ibovespa. Para tanto, os dados de variação mensal do ISE e 

Ibovespa foram inseridos no Excel® em três colunas, representando o mês/ano, 

retorno médio ISE e o retorno médio Ibovespa. 

Utilizou-se de tratamentos estatísticos para avaliar o retorno médio mensal do 

ISE e Ibovespa, como média, desvio padrão, variância da amostra, coeficiente de 

variação e assimetria. 

 Para identificar a distribuição das variações do retorno mensal do ISE e 

Ibovespa, elaborou-se um diagrama de pontos no Minitab®. Realizou-se o teste de 

variância com o objetivo de identificar se os desvios padrão do ISE e Ibovespa se 

diferem ao nível de confiança de 95%. Para ratificar a distribuição dos retornos 

médios do ISE e Ibovespa construiram-se histogramas. 

Com o objetivo de comprovar a normalidade dos dados de retorno médio do 

ISE e Ibovespa, realizou-se o teste Kolmogorov – Smirnov, atribuindo um nível de 

0,05. 

Construiu-se um gráfico diagrama de caixas para verificar a dispersão do 

retorno médio do ISE e do Ibovespa e identificação dos valores atípicos. 
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Construiu-se um gráfico de intervalos para identificação dos intervalos do 

retorno médio do ISE e Ibovespa ao nível de confiança de 95%. 

Para a análise comparativa entre o Ibovespa e ISE realizou-se teste 

estatístico t Student, objetivando avaliar ao nível de significância de 0,05 se há 

evidências para atestar que a média da variação do ISE é igual à média da variação 

do Ibovespa. 

3.2.5 Comparação do retorno acumulado entre o ISE e Ibovespa sem ajustes 

Utilizou-se a soma dos retornos acumulados mês a mês para compor uma 

tabela dos retornos anuais acumulados do ISE e do Ibovespa, identificando qual 

índice apresentou melhor desempenho anual. Essa análise contribuiu para a 

visualização do acumulado ano a ano. 

Construiu-se um gráfico de dispersão do retorno acumulado do ISE e do 

Ibovespa, utilizando como base a tabela citada anteriormente. Tal gráfico possibilitou 

a avaliação do desempenho dos dois índices 

Para identificar o retorno acumulado anual, somou-se o retorno anual de 2006 

ao retorno acumulado de 2007 e assim, sucessivamente. Construiu-se um gráfico de 

dispersão com o objetivo de demonstrar a soma dos retornos ao longo do período 

avaliado. 

Para a análise comparativa entre o retorno acumulado anual do Ibovespa e do 

ISE realizou-se o teste estatístico t Student, objetivando avaliar, ao nível de 

significância de 0,05, se há evidências para atestar que a média da variação do ISE 

é igual à média da variação do Ibovespa. A hipótese utilizada foi “A média do retorno 

acumulado do ISE é superior à média do retorno acumulado do Ibovespa”. 

3.2.6 Comparação do retorno médio, da volatilidade e do retorno acumulado para o 

ISE e Ibovespa com ajustes 

Os mesmos procedimentos estatísticos adotados nos itens 1.2.4 e 1.2.5 foram 

repetidos para avaliar o retorno médio, volatilidade e acumulado do ISE 

comparativamente ao Ibovespa ajustado. 
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O denominado índice Ibovespa ajustado foi criado com o intuito de excluir as 

empresas do Ibovespa simultaneamente listadas no ISE. Após a identificação das 

empresas que coincidiram participação nos dois índices, o procedimento adotado 

para exclusão das empresas do Ibovespa que compõe o ISE deu-se por meio de 

fórmula “Procura na vertical”, do Excel® para os 120 meses. A base de dados 

utilizada foi obtida na plataforma Broadcast e os pontos atribuídos mês a mês às 

empresas Ibovespa que não compuseram o ISE foram somados, criando o novo 

índice. 

3.2.7 Comparação do retorno médio, a volatilidade e do retorno acumulado do DJSI 

World e DJIA 

Os mesmos procedimentos estatísticos adotados nos itens 1.2.4 e 1.2.5 foram 

repetidos para avaliar o retorno médio, volatilidade e retorno acumulado do DJSI 

World e DJIA. 

Comparou-se o retorno médio, volatilidade e retorno acumulado do DJIA e o 

DJSI World ao longo dos 17 anos de existência do índice de sustentabilidade. 

Nessa análise é importante atentar-se ao fator de composição dos índices, o 

DJIA é composto das 30 maiores empresas americanas. O DJSI World é composto 

por 24 empresas de 24 setores, com sede em diversos países as quais são líderes 

em termos de práticas sustentáveis em seus respectivos setores. Não foi identificada 

sobreposição entre as empresas pertencentes ao DJSI World e DJIA. Na carteira 

2016 do DJSI World, das 24 empresas que compõem o índice, apenas uma empresa 

americana está listada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ÍNDICES 

4.1.1 Caracterização do ISE 

A Tabela 2 apresenta as onze carteiras lançadas pelo ISE, que contemplaram, 

em média, 34 empresas e 44 ações por ano. O índice foi lançado com 28 empresas 

e 34 ações, e, em 2016, apresentou carteira composta por 35 empresas e 40 ações. 

Logo, houve evolução de 25% no número de empresas e 17,6% no número de 

ações em relação a 2006. Tal crescimento na carteira não foi linear, pois observa-se 

que em 2014 a carteira ISE atingiu o maior número de empresas e ações, com 40 e 

51, respectivamente. O ISE apresentou nesse período o aumento no número de 

setores da economia, saindo de 6 em 2006 para 9 no último lançamento de carteira. 

O número limite de participantes do ISE por ano é de 40 empresas. Portanto, pode-

se afirmar que o índice apresentou variação de 75% a 100% de sua capacidade 

máxima com média de 87,3% ao longo dos 11 anos analisados. 

A tabela com a listagem das empresas que compuseram o ISE de 2006 a 

2016 estão no Anexo A deste documento. 

Tabela 1 - Número de empresas, ações e setores que compuseram o ISE de 2016 a 2016 

Ano N° de empresas N° de ações 
N° de setores da 

economia 
2006 28 34 6 

2007 34 43 8 

2008 32 40 7 

2009 30 38 7 

2010 34 43 8 

2011 38 47 9 

2012 37 50 9 

2013 37 51 8 

2014 40 51 8 

2015 39 50 9 

2016 35 40 9 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 



47 

 

O ISE apresentou ao longo de seus 11 anos, 10 diferentes setores da 

economia e 24 subsetores. Os setores com maior número de participação ao longo 

desse período foram o de Materiais Básicos com 17 participações, seguido do setor 

de Utilidade Pública com 15 ocorrências e Financeiro e Outros com 12 participações, 

conforme Figura 4. 

A carteira do ISE possui uma média de 8,2 setores da economia brasileira 

representadas anualmente. A soma de 10 setores presentes ao longo desses 11 

anos representa 43,5% dos setores que o Índice Ibovespa apresentou ao longo do 

mesmo período (Figura 5). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 5 - Número de setores no ISE de 2006 a 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 4 – Número de setores participantes do ISE de 2005 a 2016 
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Conforme Figura 6, durante as 11 carteiras lançadas pelo ISE, 72 diferentes 

empresas participaram do índice. Contudo apenas 8 empresas figuraram no índice 

todos os anos. Dessas empresas, 4 pertencem ao setor de Utilidade Pública, 2 do 

setor Financeiro, 1 do setor de Materiais Básicos e 1 do Setor de Consumo Cíclico. 

A maior representatividade são as empresas que participaram por um ou dois anos, 

com 10 e 14 participações, respectivamente. A soma do número de empresas que 

participaram por um ou dois anos do ISE representa 1/3 do número total de 

empresas. Portanto, é correto afirmar que 33% das empresas que compuseram o 

ISE não chegaram a um terceiro ano de participação por não apresentaram 

interesse em compor o índice novamente ou pelo fato da não seleção entre as 

empresas com melhor desempenho na avaliação do índice. 

Figura 6 - Relação do número de empresas e o número de participações no ISE de 2006 a 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A Figura 7 mostra que o ISE possui média de 43,13% do montante da 

capitalização total das empresas com ações negociadas na BM&FBovespa. 

 O menor percentual de representatividade da composição do ISE em relação 

ao Bovespa foi de 30,7% no ano de 2009, e a maior representatividade ocorreu na 

carteira de 2016, apresentando 54,5% do montante da capitalização do Bovespa. 

Nota-se crescimento no montante da capitalização total das empresas que estão 

listadas no ISE em relação ao Bovespa. Portanto, pode-se afirmar que o ISE vem 

recebendo um maior número de empresas com peso elevado dentro do índice 
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Ibovespa, pois o número de empresas que ingressam o ISE anualmente não excede 

40 companhias. 

Figura 7 - Representatividade percentual das empresas do ISE com relação às empresas negociadas 

na BM&FBOVESPA 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.1.2 Caracterização do Ibovespa 

A Tabela 2 apresenta o Ibovespa de dezembro de 2005 a dezembro de 2015, 

que contemplaram em média 64 ações por ano. O número de ações por ano não 

apresenta uma progressão linear, ou seja, não se identifica um padrão de 

crescimento ou retração do número de ações. 

O Ibovespa apresentou nesse período o aumento no número de setores da 

economia, saltando de 13 em dezembro/15 para 19 no último lançamento de carteira. 

O maior número de setores representados foi observado em dezembro/13 e 

dezembro/14, com 21 representações. 
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Tabela 2 - Número de ações e setores que compuseram o Ibovespa de 2006 a 2016 

Mês/Ano N° de ações 
N° de setores da 

economia 
Dezembro/2005 58 13 

Dezembro/2006 55 15 

Dezembro/2007 58 17 

Dezembro/2008 66 19 

Dezembro/2009 62 20 

Dezembro/2010 68 19 

Dezembro/2011 69 19 

Dezembro/2012 68 20 

Dezembro/2013 72 21 

Dezembro/2014 70 21 

Dezembro/2015 63 19 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 No período de dezembro/05 a dezembro/15, o Ibovespa apresentou um total 

de 139 empresas de 23 diferentes setores da economia. Os setores com maior 

número de empresas ao longo desse período foram o “Elétrico”, seguido do 

“Telecomunicações” e “Siderurgia”. A soma dos 5 setores mais representativos 

equivale a 54,2% do Índice (Figura 8). 

A carteira do Ibovespa possui uma média de 18,3 setores da economia 

representadas anualmente. Na Figura 9 observa-se o número de setores do 

Ibovespa de 2005 a 2015. 

 

Figura 8 - Número de setores participantes do Ibovespa de dezembro/2005 a dezembro/2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 9 - Número de setores no Ibovespa de 2005 a 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.1.3 Relação entre o ISE e o Ibovespa 

Conforme mostra a Figura 10, o ISE apresenta número inferior de ações 

negociadas se comparado ao Ibovespa. O ISE possui uma média de 44,3 ações/ano 

contra 64,5 ações/ano do Ibovespa no período de dezembro/05 a dezembro/15. 

Portanto, o ISE possui uma média de ações negociadas por ano de 31,3% a menos 

que o Ibovespa. 

O ISE também apresenta um número menor de setores da economia, com 

uma média de 8,2 setores por carteira, que representa 43,7% dos setores que o 

Ibovespa possui, que é de, em média de 18,9 setores (Figura 11). 

Essa menor diversidade do número de ações e setores do ISE dá-se pelo fato 

de o índice possuir limite de 40 empresas participantes ao ano. Portanto, o ISE 

possui menor número de setores da economia representados em sua carteira. 
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Figura 10 - Número de ações que compõe o ISE e Ibovespa de 2005 a 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 11 - Número de setores que compõe o ISE e Ibovespa de 2006 a 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Entretanto, há considerável sobreposição entre os índices ao longo dos onze 

anos analisados, demonstrando que, na média, 60,2% das ações das empresas 

listadas no ISE pertencem, simultaneamente, ao Ibovespa, e, em média 40,7% das 

ações das empresas listadas no Ibovespa pertencem ao ISE (Figura 12). 

 A sobreposição das ações do ISE que também pertencem ao Ibovespa atingiu 

o percentual máximo do período avaliado em dezembro de 2015, quando atingiu 

68%. Assim, é correto afirmar que mais de 1/3 das ações das empresas que são 

negociadas no ISE na carteira 2015/2016 estão listadas no Ibovespa, ou seja, fazem 

parte do grupo que seleciona as empresas mais representativas em volume total 

dentro da BM&FBovespa (Figura 12). 

 A sobreposição das ações do Ibovespa que pertencem ao ISE atingiu o 

percentual máximo do período avaliado em dezembro/15, quando atingiu 54%. 
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Observa-se que em dezembro/2005, 32% das ações das empresas pertencentes ao 

Ibovespa estavam listadas no ISE. Em dezembro/15, esse percentual cresceu 22%, 

ultrapassando a marca de 50%. Os números apresentados corroboram a análise 

anterior, ratificando o comportamento de participação crescente das maiores 

empresas do BM&FBovespa no ISE (Figura 13). 

Figura 12- Número de ações do Ibovespa, ISE e simultaneidade nos Índices entre 

dezembro/2005 a dezembro/2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 13 - Percentual das ações listadas simultaneamente no ISE e Ibovespa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A Figura 14 traz a análise em termos de representatividade percentual de 

ações no Ibovespa, das empresas que estão listadas no Ibovespa e ISE 

simultaneamente. No período analisado, encontrou-se uma média de 38,4%. 
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Portanto, é correto afirmar que as empresas do Ibovespa que possuem ações 

simultâneas no ISE têm, na média dos anos analisados volume expressivo dentro do 

Ibovespa. 

Figura 14 - Representatividade percentual de ações no Ibovespa das empresas que estão listadas no 

Ibovespa, e, simultaneamente no ISE 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Portanto, para que se realize uma análise de variação, volatilidade e retorno 

acumulado, é imprescindível excluir as empresas do Ibovespa que pertencem 

simultaneamente ao ISE, de modo a comparar empresas distintas. Desta forma, 

separando o grupo daquelas que pertencem ao ISE do grupo de empresas do 

Ibovespa não pertencentes ao ISE. 
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4.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE O ISE E O IBOVESPA SEM 

AJUSTES 

4.2.1 Retorno médio e volatilidade 

A Figura 15 representa a variação mensal do desempenho do ISE e do 

Ibovespa ao longo de 120 meses, de janeiro de 2006 até dezembro de 2015 e 

mostra que quando o Ibovespa apresentou variação negativa, o ISE acompanhou a 

tendência de queda, e quando Ibovespa apresentou variação positiva foi seguido 

pela variação positiva do ISE. A média da variação mensal do Ibovespa ao longo 

dos 10 anos analisado foi de 0,423% e o ISE apresentou variação média de 0,767%. 

A Tabela 3 sumariza as principais estatísticas descritivas para o ISE e para o 

Ibovespa durante o período de investigação.  

Figura 15 - Variação mensal do ISE e do Ibovespa entre janeiro de 2006 a dezembro de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 3 - Estatísticas para as variações mensais do ISE e do Ibovespa para o período entre 

dezembro de 2005 a dezembro de 2015 

Indicador estatístico ISE Ibovespa 
N° 120 120 
Mínimo -24,91% -24,79% 
Média 0,767% 0,423% 
Mediana 0,543% 0,326% 
Máximo 18,26% 15,54% 
Desvio padrão 5,85% 6,40% 
Variância da amostra 0,342% 0,411% 
Coeficiente da variação (%) 763,1 1514,0 
Assimetria (%) -0,34 -0,32 
Primeiro quartil (Q1) -2,6 -3,5 
Terceiro quartil (Q3) 4,8 4,6 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 16 apresenta o diagrama de pontos das variações mensais do ISE e 

do Ibovespa. O teste de variância ao nível de confiança de 95%, indica que os 

desvios padrão dos retornos mensais do Ibovespa e ISE não diferem, considerando 

o nível de significância de 0,05. O resultado do teste de variância foi de p= 0,464. 

Figura 16 - Diagrama de pontos das variações mensais do ISE e do Ibovespa para o período entre 

dezembro de 2005 a dezembro de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os histogramas possuem curvas gaussianas ajustadas, as quais são 

aproximadamente iguais. Mediante análise do retorno médio mensal do ISE e do 

Ibovespa, pode-se constatar que há normalidade na distribuição dos dados entre os 

Índices (Figura 17). 

Figura 17 - Histogramas do ISE e do Ibovespa para o período entre dezembro/05 e dezembro/15 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A normalidade dos dados do Ibovespa e do ISE é ratificada pelo teste de 

Kolmogorov – Smirnov para o retorno médio dos índices ao longo dos 10 anos. 

Avalia-se a normalidade da população, pois os pontos distribuídos têm uma 

distribuição aproximadamente linear, para o ISE e o Ibovespa. O valor de p do teste 

foi de 0,126 para o Ibovespa e >0,150 para o ISE a um nível de 0,05, portanto, 

pode-se concluir que a população é normal (Figuras 18 e 19). 
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Figura 18 - Teste de Normalidade – Kolmogorov-Smirnov para a variação do Ibovespa 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 19 - Teste de Normalidade – Kolmogorov-Smirnov para a variação do ISE 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Na Figura 20 observa-se que a dispersão dos dados e as variações mensais 

foram aproximadas, o ISE apresentou Q1 de -0,026 e o Ibovespa -0,035 e Q3 de 

0,048 para o ISE e 0,046 para o Ibovespa. Ambos apresentaram valores negativos 

de variação -24,8% para o Ibovespa e -24,9% para o ISE. Essas duas ocorrências 

foram no fechamento do mês de outubro/2008, fato proveniente da crise econômica 

mundial. O ISE também apresentou um retorno médio mensal anormal positivo no 2º 

20,0%10,0%0,0%-10,0%-20,0%-30,0%

99,9

99

95

90

80
70
60
50
40
30
20

10

5

1

0,1

Média 0,007665
DesvPad 0,05850
N 120
KS 0,051
Valor-P >0,150

Retorno médio (variação)

Pe
rc

en
tu

al



59 

 

mês após seu lançamento (janeiro/2006) de 18,3% e em abril/09 de 15,4%, 

demonstrando forte crescimento após a crise mundial de 2008. 

Figura 20 - Diagrama de caixas com a variação mensal do ISE e do Ibovespa para o período entre 

dezembro de 2005 a dezembro de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 21 permite identificar os intervalos de retorno médio do ISE e 

Ibovespa para um nível de confiança de 95%. O Ibovespa apresentou variação entre 

-0,7% a 1,6% e o ISE variou de -0,3% para 1,8%. 
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Figura 21 - Gráfico de intervalos do ISE e do Ibovespa 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Por meio do teste estatístico (t), comparou-se a média do retorno mensal do 

ISE à média do retorno mensal do Ibovespa, ao nível de significância de 0,05 não há 

evidências para concluir que as médias diferem, pois o p foi de 0,665, maior que o  

selecionado de 0,05. 

4.2.2 Retorno Acumulado do ISE e do Ibovespa 

A Tabela 4 apresenta o desempenho acumulado anual do ISE e do Ibovespa 

de 2006 até 2015 e a razão entre os retornos do ISE e do Ibovespa. Em 6 anos o 

ISE teve retorno acumulado anual superior ao Ibovespa. Em 4 anos o Ibovespa 

apresentou desempenho superior ao ISE. No acumulado dos anos analisados o 

Ibovespa apresentou variação de 50,78% e o ISE de 91,98%. 

Destaca-se o desempenho percentual do ISE no ano de 2010, quando o 

Ibovespa apresentou ganho de 2,60% e o ISE totalizou variação de 6,70%. Em 2012, 

o desempenho percentual do ISE foi de 19,70% e do Ibovespa de 9,10%. Cabe 

destacar que no ano de 2008 os dois índices apresentaram forte desempenho 
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percentual negativo devido à crise econômica. ISE com desempenho percentual de -

45,50% e o Ibovespa -46,20%. 

Tabela 4 - Comparativo entre a variação percentual anual do ISE e Ibovespa para o período entre 

2006 a 2015 

Ano 
Retorno 

acumulado anual 
ISE 

Retorno 
acumulado anual 

Ibovespa 

Razão entre ISE 
e Ibovespa 

Resultado 

2006 34,90% 30,90% 112,94% ISE superior 

2007 35,40% 37,80% 93,65% Ibovespa superior 

2008 -45,50% -46,20% 98,48% ISE superior 

2009 54,30% 63,50% 85,51% Ibovespa superior 

2010 6,70% 2,60% 257,69% ISE superior 

2011 -2,60% -18,50% 14,05% ISE superior 

2012 19,70% 9,10% 216,48% ISE superior 

2013 2,40% -15,60% -15,38% ISE superior 

2014 -0,80% -0,60% 133,33% Ibovespa superior 

2015 -12,50% -12,10% 103,31% Ibovespa superior 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Observa-se pela Figura 22 que o ISE teve o acumulado das ações superior ao 

Ibovespa em 2006, seguido por novo acumulado superior em de 2008 e de 2011 a 

2013. Contudo, nos anos de 2007 e 2009 o Ibovespa apresentou melhor 

desempenho financeiro frente ao ISE. Em 2009, o Ibovespa teve valorização de 

63,50%. Já o ISE apresentou valorização de 54,30%, representando diferença de 

9,2%. Essa diferença no acumulado das ações é devida às empresas do setor de 

telecomunicações, como as ações desse setor tiveram forte valorização. O ISE não 

possuía empresas do setor de “Telecomunicações” em 2009. Em 2014 e 2015 o 

Ibovespa apresentou superioridade do acumulado de pontos percentuais. 

Figura 22 - Retorno acumulado do ISE e do Ibovespa para o período entre 2006 a 2015 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Figura 23 apresenta o retorno acumulado do acumulado anual para o 

período de 2006 a 2015 para o ISE e Ibovespa. Os índices apresentaram retornos 

acumulados similares até o ano de 2010. Ambos apresentaram alta de 2006 para 

2007, seguida de queda expressiva em 2008, como consequência da crise 

econômica mundial. Em 2009 houve forte recuperação: o ISE recuperou o mau 

desempenho de 2007 e apresentou alta de 54,30%. O Ibovespa, apresentou alta de 

63,50%. Em 2009 a similaridade do acumulado manteve-se. Para o ano de 2011, os 

índices apresentaram retração no retorno acumulado, comparativamente a 2010, 

com queda mais acentuada para o Ibovespa. Em 2012 e 2013 o ISE consolidou 

desempenhos que somaram um retorno acumulado de 105,30%. Em contrapartida, 

o Ibovespa embora tenha apresentado alta em 2012, sofreu queda em 2013, ficando 

com retorno acumulado de 63,60%. Para 2014 e 2015 houve quedas consecutivas, 

proveniente da crise econômica brasileira. Em 2015 o ISE apresentou acumulado 

dos 10 anos de 92% e o Ibovespa 50,90%. 

Avalia-se, portanto, que o ISE teve acumulado médio de 55,3%. Tal diferença 

apresenta ao acionista um retorno médio acumulado de 7,83% ao ano para o ISE e 

6,24% ao ano para o Ibovespa. 

Figura 23 - Retorno acumulado do ISE e do Ibovespa de 2006 a 2015 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede o custo 

de vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários-mínimos apresentou, 
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nesse mesmo período, alta de 77,85%. Logo, se comparando-se o rendimento 

acumulado do Ibovespa (50,90%), o valor investido no índice apresentaria perda de 

26,95% com relação ao IPCA. Por sua vez, o rendimento do ISE frente à inflação 

medida pelo IPCA apresentou desempenho positivo de 14,15%. 

Por meio do teste t student, comparou-se a média do retorno acumulado entre 

os Índices entre os anos de 2010 a 2015, pois conforme Figura 23, a partir de 2010 

o ISE apresentou desempenho superior no acumulado até 2015. O resultado do 

teste de hipótese ao nível de significância de 0,05 revelou que há evidências para 

concluir que a média do retorno acumulado do ISE é maior que a média do retorno 

acumulado do Ibovespa. Isso porque o “p-value” foi de 0,002, menor que o  

selecionado (0,05). 

4.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE ISE E IBOVESPA COM AJUSTES 

4.3.1 Retorno médio e volatilidade 

A Figura 24 representa a variação mensal do desempenho do ISE e Ibovespa 

ajustado ao longo de 120 meses, de janeiro de 2006 até dezembro 2015. Como o 

lançamento do ISE ocorre anualmente em janeiro, alterando sua composição, 

influenciando diretamente o número de empresas do ISE que pertencem 

simultaneamente ao Ibovespa e provocando oscilação anormal no comparativo entre 

os índices, optou-se pela exclusão dos dados dos meses de janeiro de cada 

exercício. Dentre as dez ocorrências do mês de janeiro no Ibovespa ajustado 

identificou-se cinco pontos fora da curva, conforme mostra a Figura 24. O maior 

Oultier encontrado ocorreu em janeiro de 2012 com variação de 81,4%, pois de 2011 

para 2012 a representatividade das empresas listadas no ISE que estavam 

simultaneamente no Ibovespa passou de 36,2% para 58,9%, conforme apresentado 

anteriormente. Houve também alteração na composição do Ibovespa, no fechamento 

trimestral no ano da crise de 2008. 
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Figura 24 - Variação mensal do ISE e do Ibovespa ajustado entre janeiro/06 a dezembro/15 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A média da variação mensal do Ibovespa ajustado ao longo dos 10 anos 

analisado foi de 0,338% e o ISE apresentou variação média de 0,767%. 

A Tabela 5 sumariza as principais estatísticas descritivas para o ISE e para o 

Ibovespa ajustado durante o período de investigação.  

Tabela 5 - Estatísticas para as variações mensais do ISE e do Ibovespa ajustado para o 

período entre janeiro de 2016 a dezembro de 2015 

Indicador estatístico ISE Ibovespa ajustado 
N° 120 110 
Mínimo -24,91% 22,95% 
Média 0,767% 0,33% 
Mediana 0,543% 0,10% 
Máximo 18,26% 18,28% 
Desvio padrão 5,85% 7,37% 
Variância da amostra 0,342% 0,54% 
Coeficiente da variação (%) 763,1 2180,0 
Assimetria (%) -0,34 -0,50 
Primeiro quartil (Q1) -2,6 -4,4 
Terceiro quartil (Q3) 4,8 5,5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 25 apresenta o diagrama de pontos das variações mensais do ISE e 

do Ibovespa ajustado. Nota-se que há distinção nas distribuições. 

dez/15dez/14dez/13dez/12dez/11dez/10dez/09dez/08dez/07dez/06jan/06

Va
ria

çã
o 

m
en

sa
l (

%
)

ISE
Ibovespa ajustado



65 

 

Figura 25 - Diagrama de pontos das variações mensais do ISE e do Ibovespa para o período entre 

janeiro de 2006 a dezembro de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os histogramas possuem curvas gaussianas ajustadas. As médias tabeladas 

são 0,0033 para o Ibovespa ajustado e 0,0076 para o ISE (Figura 26). 

Figura 26 - Histogramas do ISE e do Ibovespa ajustado para o período entre janeiro/06 e 

dezembro/15 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A normalidade dos dados do Ibovespa ajustado e ISE é ratificada pelo teste 

denominado Kolmogorov – Smirnov para o retorno médio dos índices ao longo dos 

18,0%12,0%6,0%0,0%-6,0%-12,0%-18,0%-24,0%

ISE

Ibovespa ajustado

Variação mensal (%)

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

%5,22- %0,51- %5,7- %0,0 %5,7 %0,5

0,003382 0,07375 110
0,007666 0,05849 120

Média DesvPad N

V

aicnêuqerF

lasnem oãçaira

I
leváiraV

ESI
odatsuja apsevob



66 

 

10 anos. Avalia-se a normalidade da população, pois o ponto distribuído tem uma 

distribuição aproximadamente linear, para ISE e Ibovespa. O valor de p do teste foi 

de >0,150 para o ISE e para o Ibovespa ajustado a um nível de 0,05. Portanto, 

pode-se concluir que a população é normal. (Figuras 27 e 28). 

Figura 27 - Teste de Normalidade – Kolmogorov-Smirnov para o Ibovespa ajustado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 28 - Teste de Normalidade – Kolmogorov-Smirnov para o ISE 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por meio da Figura 29 observa-se que o ISE apresentou Q1 de -0,026 e o 

Ibovespa ajustado -0,044 e Q3 de 0,044 para o ISE e 0,055 para o Ibovespa 

ajustado. Ambos apresentaram valores atípicos negativos de -23,0% para o 

Ibovespa e -24,9% para o ISE, as duas ocorrências foram no fechamento do mês de 

outubro/2008, fato proveniente da crise econômica mundial. O ISE também 

apresentou um retorno médio mensal anormal positivo no 2º mês após seu 

lançamento (janeiro de 2006). 

Figura 29 - Diagrama de caixas com a variação mensal do ISE e do Ibovespa ajustado para o período 

entre dezembro de 2005 a dezembro de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 30 mostra que para um intervalo de confiança de 95% o Ibovespa 

apresentou variação entre -1,1% a 1,7% e o ISE variou de -0,3% para 1,8%. 
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Figura 30 - Gráfico de intervalos do ISE e Ibovespa ajustado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por meio do teste t student, onde comparou-se a média do retorno mensal do 

ISE à média do retorno mensal do Ibovespa ajustado, verificou-se que ao nível de 

significância de 0,05, não há evidências para concluir que as médias diferem, pois o 

p-value foi de 0,628, maior que o  selecionado de 0,05. 

4.3.2 Retorno acumulado 

A Tabela 6 apresenta o percentual das ações anual do ISE e do Ibovespa 

ajustado de 2006 até 2015, bem como a razão entre os retornos. Em 8 anos o ISE 

teve retorno acumulado anual superior ao Ibovespa ajustado. Em 2 anos o Ibovespa 

ajustado apresentou desempenho das ações superior ao ISE. No acumulado dos 

anos analisados o Ibovespa ajustado apresentou variação de 37,20% e o ISE de 

100,80%. O período compreendido excetuou os meses de janeiro, conforme 

explicado anteriormente, pelo fato de serem meses de vigência da nova carteira ISE 

afetam diretamente os resultados do Ibovespa ajustado. 

Destaca-se o desempenho das ações do ISE no ano de 2010, quando o 

Ibovespa ajustado apresentou perda de -2,20% e o ISE totalizou variação positiva de 

13,80%. Em 2014, o desempenho das ações do ISE foi de 6,10% e do Ibovespa 
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ajustado de -4,00%. Cabe destacar que no ano de 2008, os dois índices 

apresentaram forte baixa nas ações devida à crise econômica, no qual o as ações 

do ISE sofreram queda de -35,10% e o Ibovespa ajustado -41,70. 

Tabela 6 - Comparativo entre o retorno acumulado anual do ISE e do Ibovespa para o período entre 

2006 a 2015 

Ano 
Retorno 

acumulado 
anual ISE 

Retorno 
acumulado 

anual Ibovespa 
ajustado 

Razão entre 
ISE e 

Ibovespa 
Resultado 

2006 16,60% 11,60% 143,10% ISE superior 

2007 35,90% 33,40% 107,49% ISE superior 

2008 -35,10% -41,70% 84,17% ISE superior 

2009 60,00% 66,40% 90,36% Ibovespa ajustado superior 

2010 10,50% 17,20% 61,05% Ibovespa ajustado superior 

2011 -1,90% -18,20% 10,44% ISE superior 

2012 13,80% -2,20% -627,27% ISE superior 

2013 1,70% -17,10% -9,94% ISE superior 

2014 6,10% -4,00% -152,50% ISE superior 

2015 -6,80% -8,20% 82,93% ISE superior 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Observa-se pela Figura 31 que as ações do ISE tiveram desempenho 

superior ao Ibovespa ajustado em 2006, seguido por novo desempenho superior em 

2007 e 2008. Contudo, nos anos de 2009 e 2010 o Ibovespa ajustado apresentou 

melhor desempenho financeiro frente ao ISE. Em 2009, o Ibovespa ajustado teve 

valorização de 66,40%, o ISE apresentou valorização de 60,00%, representando 

diferença de 6,40%. Essa diferença no desempenho é devida às empresas do setor 

de telecomunicações, como as ações desse setor tiveram forte valorização, houve 

impacto no índice. O ISE não apresentava empresas do setor de 

“Telecomunicações” em 2009. Nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 o ISE 

apresentou superioridade ao Ibovespa ajustado. No ano de 2015 ambos 

apresentaram baixa devida à crise econômica brasileira, mas o ISE manteve 

superioridade ao Ibovespa ajustado. 
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Figura 31 - Variação anual do ISE e do Ibovespa para o período entre janeiro/06 a dezembro/15 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 32 apresenta o retorno acumulado para o período de 2006 a 2015 

para o ISE e Ibovespa ajustado. Os índices apresentaram retornos acumulados 

aproximados até o ano de 2010. Ambos apresentaram alta de 2006 para 2007, 

seguida de queda expressiva em 2008, como consequência da crise econômica 

mundial. Em 2009 houve forte recuperação, o ISE recuperou o mau desempenho de 

2008 e apresentou alta de 77,40%. O Ibovespa ajustado, por sua vez, apresentou 

alta de 69,70%. Em 2009, a similaridade do acumulado manteve-se. Para o ano de 

2011, os índices apresentaram retração no retorno acumulado, comparativamente a 

2010, com queda mais acentuada para o Ibovespa ajustado. Em 2012, 2013, 2014 e 

2015 o ISE consolidou desempenhos que somaram um retorno acumulado de 

108,80%. Em contrapartida, o Ibovespa ajustado sofreu queda no desempenho de 

2011 a 2015, ficando com retorno acumulado de 37,20%. 

Avalia-se que o ISE teve desempenho acionário médio acumulado de 74,75%, 

tal diferença apresenta ao acionista um retorno médio acumulado de 7,47% ao ano 

para o ISE e 4,83% ao ano para o Ibovespa ajustado. 
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Figura 32 - Retorno acumulado ISE e Ibovespa ajustado de 2006 a 2015 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Se comparado o rendimento acumulado do Ibovespa ajustado que foi de 

32,20%, o valor investido no índice apresentaria perda de 45,65% com relação ao 

IPCA. O rendimento do ISE frente à inflação medida pelo IPCA apresentou 

desempenho positivo de 30,95%. 

Por meio do teste t student, comparou-se a média do retorno acumulado entre 

os Índices entre os anos de 2011 a 2015, pois conforme figura 32, a partir de 2011 o 

ISE apresentou desempenho superior no acumulado até 2015. O resultado ao nível 

de significância de 0,05 é que há evidências para concluir que a média do retorno 

acumulado do ISE é maior que a média do retorno acumulado do Ibovespa ajustado, 

o “p-value” foi de 0,001, menor que o  selecionado de 0,05. 

4.3.3 COMPARAÇÃO INTERNACIONAL 

4.3.4 Retorno médio e volatilidade 

A Figura 33 representa a variação mensal do desempenho do DJSI World e 

DJSI, de setembro de 1999 até dezembro de 2015 e mostra que quando o DJIA 

apresentou variação negativa, o DJSI World acompanhou a tendência de queda, e 

quando DJIA apresentou variação positiva foi seguido pela variação positiva do DJSI 

World. A média da variação mensal do DJSI World ao longo do período analisado foi 

de 0,317% e o DJIA apresentou variação média de 0,338%. 
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Figura 33 - Variação mensal do DJSI World e do DJIA entre setembro de 1999 a dezembro de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Tabela 7 sumariza as principais estatísticas descritivas para o DJSI World e 

DJIA durante o período de investigação. Destaca-se a proximidade do desvio padrão 

do retorno médio dos índices, o DJSI World apresentou desvio de 4,42% e o DJIA 

4,18%, ambos em torno da média. 

Tabela 7 - Estatísticas para as variações mensais do DJSI World e do DJIA para o período entre 

setembro de 1999 a dezembro de 2015 

Indicador estatístico DJSI World DJIA 
N° 199 199 
Mínimo -12,37% -14,06% 
Média 0,317% 0,338% 
Mediana 0,729% 0,326% 
Máximo 12,71% 10,60% 
Desvio padrão 4,42% 4,18% 
Variância da amostra 0,196% 0,175% 
Coeficiente da variação (%) 1393,64 1236,92 
Assimetria (%) -0,46 -0,47 
Primeiro quartil (Q1) -1,87 -1,86 
Terceiro quartil (Q3) 2,82 2,80 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 34 apresenta o diagrama de pontos das variações mensais do DJSI 

World e do DJIA. O teste de variância que ao nível de confiança de 95%, indica que 

os desvios padrão dos retornos mensais do DJSI World e DJIA não diferem, 

considerando o nível de significância de 0,05 
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Figura 34 - Diagrama de pontos das variações mensais do DJSI World e do DJIA para o período entre 
setembro de 1999 a dezembro de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os histogramas possuem curvas gaussianas ajustadas. O DJIA apresenta 

maior pico pela média superior apresentada do retorno mensal que foi de 0,338% 

contra média de retorno mensal do DJSI World que foi de 0,317% (Figura 35). 

Figura 35 - Histogramas do DJSI World e do DJIA para o período entre setembro/99 a dezembro/15 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 A normalidade dos dados do DJIA é ratificada pelo teste de Kolmogorov – 

Smirnov para o retorno médio dos índices ao longo do período analisado. O valor de 

p do teste foi de 0,066, a um nível de 0,05. Portanto, pode-se concluir que a 

população é normal. Para o DJSI World, o teste relatou um p <0,01. Portanto, a um 

nível de 0,05 a população do DJSI World e anormal (Figuras 36 e 37). 

Figura 36 - Teste de Normalidade – Kolmogorov-Smirnov para o DJSI World 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 37 - Teste de Normalidade – Kolmogorov-Smirnov para o DJIA 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na Figura 38, observa-se que o DJSI World e DJIA apresentaram Q1 de -
0,018 e Q3 de 0,028. Ambos apresentaram valores atípicos negativos e um registro 
de valor atípico positivo para cada Índice. 

Figura 38 - Diagrama de caixas com a variação mensal do DJSI World e DJIA para o período entre 

setembro de 1999 a dezembro de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Figura 39 identifica-se que os intervalos de retorno médio do DJSI World e 

DJIA para um nível de confiança de 95% apresentaram variações iguais de -0,3% a 

0,9%. 
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Figura 39 - Gráfico de intervalos do DJSI World e DJIA 

Fonte: Elaborada pelo autor 

4.3.5 Retorno acumulado 

A Tabela 8 apresenta o desempenho acumulado anual do DJSI World e do 

DJIA de 1999 até 2015, bem como a razão entre os retornos. Em 8 anos o DJSI 

World teve retorno acumulado anual superior ao DJIA. Em 9 anos o DJIA apresentou 

desempenho superior ao ISE. No acumulado dos anos analisados o DJIA 

apresentou variação de 66,3% e o DJSI World de 62,2%. 
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Tabela 8 - Comparativo do retorno acumulado anual entre DJSI World e DJIA de 1999 a 2015 

ANO 
Retorno 

acumulado anual  
DJSI World 

Retorno 
acumulado anual 

Dow Jones 
Industrial Average 

Razão entre 
DJSI World e 

DJIA 
Resultado 

1999 22,5% 6,3% 357,1% Maior retorno DJSI World 
2000 -10,2% -5,0% 204,0% Maior retorno DJIA 
2001 -9,3% -5,5% 169,1% Maior retorno DJIA 
2002 -37,0% -16,0% 231,3% Maior retorno DJIA 
2003 14,0% 23,4% 59,8% Maior retorno DJIA 
2004 4,5% 3,3% 136,4% Maior retorno DJSI World 
2005 23,5% 0,6% 3916,7% Maior retorno DJSI World 
2006 10,8% 12,5% 86,4% Maior retorno DJIA 
2007 1,1% 9,5% 11,6% Maior retorno DJIA 
2008 -48,3% -39,2% 123,2% Maior retorno DJIA 
2009 29,7% 18,3% 162,3% Maior retorno DJSI World 
2010 13,6% 8,5% 160,0% Maior retorno DJSI World 
2011 -4,1% 8,3% -49,4% Maior retorno DJIA 
2012 13,3% 9,6% 138,5% Maior retorno DJSI World 
2013 16,1% 17,7% 91,0% Maior retorno DJIA 
2014 14,3% 11,6% 123,3% Maior retorno DJSI World 
2015 7,7% 2,4% 320,8% Maior retorno DJSI World 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Observa-se pelo Figura 40 que o DJSI World teve desempenho das ações 

superior ao DJIA em 1999, 2004, 2005, 2009, 2010, 2012, 2014 e 2015. Contudo, 

nos anos de 2000 a 2003 e 2006 a 2008, bem como 2011 a 2013 o DJIA apresentou 

melhor desempenho financeiro frente ao DJSI World. 

Figura 40 - Retorno acumulado do DJSI World e do DJIA para o período entre 1999 a 2015 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Figura 41 mostra o retorno acumulado para o período de 1999 a 2015 para 

o DJSI World e do DJIA. Os índices apresentaram retornos acumulados similares, 

com distanciamentos maiores em 2003 e 2004, quando o DJIA apresentou 

desempenho superior ao DJSI World. 

Ambos os índices apresentaram queda expressiva em 2008, como 

consequência da crise econômica mundial. Em 2009 houve forte recuperação, o 

DJSI World recuperou o mau desempenho de 2008. Em 2009, a similaridade do 

acumulado manteve-se. A partir de 2011, os índices apresentaram altas no valor 

médio das ações, até o último ano de análise, em 2015. Ao final de 2015, o 

desempenho acumulado das ações do DJSI World foi de 62,2% e 66,3% para o 

DJIA. 

Figura 41- Retorno acumulado DJSI World e DJIA de 1999 a 2015 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÕES 

O segmento corporativo tem buscado equilíbrio entre investimentos viáveis 

em termos econômicos que ao mesmo tempo cumpram o papel de ecologicamente 

sustentável e sociavelmente responsáveis. 

Neste contexto, estudou-se por meio de indicadores de retorno médio, 

volatilidade e retorno acumulado os índices de sustentabilidade ISE e DJSI World. 

No estudo, comparou-se, respectivamente, aos índices Ibovespa e DJIA, que são 

referências do mercado de ações do Brasil e Estados Unidos. Utilizaram-se medidas 

de tendência central, como média e mediana, medidas de dispersão, como 

amplitude, variância e desvio padrão, gráficos e teste de hipóteses. 

Na análise do retorno médio das ações do ISE e do Ibovespa entre os anos 

de 2006 a 2015, ao aplicar o teste t Student, identificou-se que as médias não 

diferiam entre si, ao nível de confiança de 95%. 

Identificou-se que, na média, 60,2% das ações das empresas listadas no ISE 

pertencem, simultaneamente, ao Ibovespa, e, em média 40,7% das empresas 

presentes ao Ibovespa pertencem ao ISE. Essa sobreposição identificada prejudica 

a análise precisa dos dados. Portanto, realizou-se exclusão das empresas do 

Ibovespa que pertenciam ao ISE. 

Realizado o procedimento de exclusão, realizou-se o teste t Student do ISE e 

do Ibovespa ajustado e apresentou o mesmo resultado, ou seja, as médias do 

retorno médio não diferiram ao nível de confiança de 95%. 

Realizou-se o teste t Student para o retorno acumulado do ISE com relação 

ao retorno acumulado do Ibovespa de 2011 a 2015, e, ao nível de significância de 

0,05, concluiu-se que o acumulado do retorno acumulado ISE é maior que do 

Ibovespa. O retorno acumulado ISE de 2006 a 2015 foi de 91,98% e 50,78% para o 

Ibovespa. O mesmo procedimento foi adotado para o ISE e para o Ibovespa 

ajustado, e, constatou-se que o retorno acumulado do ISE também foi superior ao 
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Ibovespa ajustado. O retorno acumulado do ISE de 2006 a 2015 foi de 100,80% e 

37,20% para o Ibovespa ajustado. 

Na análise do teste t Student DJSI World com o DJIA o retorno médio dos 

dois índices, ao nível de significância de 0,05, não diferem entre si, mesmo teste foi 

aplicado para o retorno acumulado e não foi constatada diferença estatística no nível 

de significância de 0,05. 

Os resultados obtidos por meio de tratamentos estatísticos geraram um 

conjunto de evidências que ampliam a discussão sobre a relação entre retorno 

financeiro e investimentos social e ambientalmente responsáveis. 

Na comparação do retorno médio entre os índices de sustentabilidade 

avaliados e os índices que compõem o mercado, é correto afirmar que, ao nível de 

confiança de 95%, não há diferença entre o desempenho financeiro das ações. 

Em contraponto, na análise do retorno acumulado do acumulado ISE e 

Ibovespa, e ISE e Ibovespa ajustado, constata-se que há desempenho superior dos 

anos de 2011 a 2015. Para o DJSI World e DJIA não houve superioridade. 

É possível afirmar que, embora as organizações que adotem princípios de 

sustentabilidade não tenham apresentado retorno médio acima das demais, elas 

investem recursos com a sustentabilidade, conseguem cumprir o papel social e 

ambiental e ainda mantêm rentabilidade na média do mercado. 

Os números mostram que o retorno médio das ações das organizações do 

ISE e as organizações do Ibovespa não apresentaram diferença. No entanto, os 

investidores, consumidores e sociedade em geral, devem estar interessados no 

incentivo às organizações que visam o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, 

os retornos financeiros podem não ser imediatos, mas certamente as organizações 

sustentáveis lucrarão com a credibilidade de seus clientes e da sociedade. 
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5.2 TRABALHOS FUTUROS 

Avalia-se necessário, pesquisas com investidores para aferir se as ações de 

empresas que participam de índices de sustentabilidade são mais atrativas, e se o 

acionista leva em consideração o selo de empresa sustentável ao decidir pela 

compra das ações. 

Recomenda-se a avaliação de índices de sustentabilidade de outros países, 

como África do Sul, Inglaterra e Austrália, comparando o resultado estatístico para o 

desempenho dos índices nesses países. 

Considera-se pertinente incluir indicadores de crescimento, lucratividade, 

rentabilidade, endividamento e EBITDA. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Retornos financeiros mensais do ISE, Ibovespa, DJSI World e DJIA 

Mês/Ano 
Ibovespa 

Fechamento 
Ibovespa 
Evolução 

ISE 
Fechamento 

ISE 
Evolução 

DJIA 
DJSI 

World 

set/99         -2,2% -4,5% 
out/99         6,1% 3,8% 
nov/99         8,9% 1,4% 
dez/99         9,7% 5,7% 
jan/00         -5,1% -4,8% 
fev/00         2,4% -7,4% 
mar/00         7,9% 7,8% 
abr/00         -0,4% -1,7% 
mai/00         -4,6% -2,0% 
jun/00         1,3% -0,7% 
jul/00         -0,1% 0,7% 

ago/00         7,5% 6,6% 
set/00         -9,6% -5,0% 
out/00         2,9% 3,0% 
nov/00         -7,3% -5,1% 
dez/00         -5,0% 3,6% 
jan/01         2,5% 0,9% 
fev/01         -8,0% -3,6% 
mar/01         -2,2% -5,9% 
abr/01         6,8% 8,7% 
mai/01         2,1% 1,6% 
jun/01         -3,2% -3,8% 
jul/01         -3,8% 0,2% 

ago/01         -8,2% -5,4% 
set/01         -8,4% -11,1% 
out/01         4,8% 2,6% 
nov/01         6,5% 8,6% 
dez/01         1,8% 1,7% 
jan/02         -0,4% -1,0% 
fev/02         -1,6% 1,9% 
mar/02         4,0% 2,9% 
abr/02         -5,9% -4,4% 
mai/02         -4,1% -0,2% 
jun/02         -11,4% -6,9% 
jul/02         -8,2% -5,5% 

ago/02         -0,3% -0,8% 
set/02         -12,4% -12,4% 
out/02         9,1% 10,6% 
nov/02         4,7% 5,9% 
dez/02         -10,4% -6,2% 
jan/03         -6,2% -3,5% 
fev/03         -2,0% -2,0% 
mar/03         -1,1% 1,3% 
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abr/03         7,5% 6,1% 
mai/03         -0,1% 4,4% 
jun/03         4,5% 1,5% 
jul/03         5,1% 2,8% 

ago/03         2,8% 2,0% 
set/03         -4,9% -1,5% 
out/03         7,8% 5,7% 
nov/03         -1,1% -0,2% 
dez/03         1,5% 6,9% 
jan/04         2,1% 0,3% 
fev/04         2,1% 0,9% 
mar/04         -0,6% -2,1% 
abr/04         0,1% -1,3% 
mai/04         -0,5% -0,4% 
jun/04         1,5% 2,4% 
jul/04         -2,4% -2,8% 

ago/04         -0,3% 0,3% 
set/04         -0,3% -0,9% 
out/04         0,1% -0,5% 
nov/04         1,3% 4,0% 
dez/04         1,5% 3,4% 
jan/05         1,8% 0,0% 
fev/05         2,2% -2,7% 
mar/05         -0,1% 2,6% 
abr/05         -1,2% -2,4% 
mai/05         6,0% -3,0% 
jun/05         2,5% 2,7% 
jul/05         2,5% -1,8% 

ago/05         -0,6% 3,6% 
set/05         5,0% -1,5% 
out/05         -1,5% 0,8% 
nov/05         4,6% -1,2% 
dez/05         2,2% 3,5% 
jan/06 38.383 14,70% 1.230 18,30% 1,7% -0,8% 
fev/06 38.610 0,60% 1.254 1,90% 1,8% 1,4% 
mar/06 37.952 -1,70% 1.185 -5,50% 1,2% 1,2% 
abr/06 40.363 6,40% 1.229 3,70% -0,2% 1,1% 
mai/06 36.530 -9,50% 1.118 -9,00% -5,3% 2,3% 
jun/06 36.631 0,30% 1.122 0,40% 0,5% -1,7% 
jul/06 37.077 1,20% 1.159 3,30% 1,3% -0,2% 

ago/06 36.232 -2,30% 1.174 1,30% 2,9% 0,3% 
set/06 36.449 0,60% 1.191 1,40% 2,1% 1,7% 
out/06 39.263 7,70% 1.264 6,10% 3,1% 2,6% 
nov/06 41.932 6,80% 1.337 5,80% -1,5% 3,4% 
dez/06 44.474 6,10% 1.433 7,20% 3,1% 1,2% 
jan/07 44.642 0,40% 1.427 -0,40% 2,1% 2,0% 
fev/07 43.892 -1,70% 1.360 -4,70% -2,4% 1,3% 
mar/07 45.805 4,40% 1.407 3,50% 1,5% -2,8% 
abr/07 48.956 6,90% 1.474 4,80% 2,8% 0,7% 
mai/07 52.268 6,80% 1.572 6,60% 3,7% 5,7% 
jun/07 54.392 4,10% 1.661 5,70% -0,1% 4,3% 
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jul/07 54.183 -0,40% 1.648 -0,80% -3,0% -1,6% 
ago/07 54.637 0,80% 1.654 0,40% 0,2% -1,5% 
set/07 60.465 10,70% 1.783 7,80% 1,0% 1,1% 
out/07 65.318 8,00% 1.967 10,30% 1,5% 4,0% 
nov/07 63.006 -3,50% 1.935 -1,60% -4,8% 0,2% 
dez/07 63.886 1,40% 2.012 4,00% -1,5% -4,0% 
jan/08 59.490 -6,90% 1.804 -10,30% -10,2% -0,8% 
fev/08 63.489 6,70% 1.930 7,00% -1,4% -4,6% 
mar/08 60.968 -4,00% 1.800 -6,70% -5,1% -3,0% 
abr/08 67.868 11,30% 2.052 14,00% 6,4% 0,0% 
mai/08 72.593 7,00% 2.258 10,00% 1,1% 4,5% 
jun/08 65.018 -10,40% 2.031 -10,10% -9,2% -1,4% 
jul/08 59.505 -8,50% 1.863 -8,30% -0,8% -10,2% 

ago/08 55.680 -6,40% 1.749 -6,10% 3,3% 0,2% 
set/08 49.541 -11,00% 1.658 -5,20% -8,1% 1,5% 
out/08 37.257 -24,80% 1.245 -24,90% -11,0% -6,0% 
nov/08 36.596 -1,80% 1.218 -2,20% -7,6% -14,1% 
dez/08 37.550 2,60% 1.185 -2,70% -5,6% -5,3% 
jan/09 39.301 4,70% 1.118 -5,70% -2,1% -0,6% 
fev/09 38.183 -2,80% 1.089 -2,60% -9,4% -8,8% 
mar/09 40.926 7,20% 1.188 9,10% 3,3% -11,7% 
abr/09 47.290 15,50% 1.371 15,40% 12,7% 7,7% 
mai/09 53.198 12,50% 1.489 8,60% 3,6% 7,3% 
jun/09 51.465 -3,30% 1.453 -2,40% -0,2% 4,1% 
jul/09 54.766 6,40% 1.539 5,90% 8,9% -0,6% 

ago/09 56.489 3,10% 1.607 4,40% 3,7% 8,6% 
set/09 61.518 8,90% 1.764 9,80% 2,8% 3,5% 
out/09 61.546 0,00% 1.701 -3,60% -2,2% 2,3% 
nov/09 67.044 8,90% 1.838 8,10% 2,1% 0,0% 
dez/09 68.588 2,30% 1.972 7,30% 6,4% 6,5% 
jan/10 65.402 -4,60% 1.897 -3,80% -2,2% 0,8% 
fev/10 66.503 1,70% 1.865 -1,70% 2,0% -3,5% 
mar/10 70.372 5,80% 1.985 6,40% 7,3% 2,6% 
abr/10 67.530 -4,00% 1.919 -3,30% 0,4% 5,1% 
mai/10 63.047 -6,60% 1.858 -3,20% -3,6% 1,4% 
jun/10 60.936 -3,30% 1.849 -0,50% -1,6% -7,9% 
jul/10 67.515 10,80% 1.984 7,30% 2,7% -3,6% 

ago/10 65.145 -3,50% 1.910 -3,70% -1,5% 0,0% 
set/10 69.430 6,60% 2.022 5,90% 1,9% 7,1% 
out/10 70.673 1,80% 2.070 2,40% 1,8% -4,3% 
nov/10 67.705 -4,20% 2.016 -2,60% 2,1% 7,7% 
dez/10 69.305 2,40% 2.087 3,50% 4,3% 3,1% 
jan/11 66.575 -3,90% 2.072 -0,70% 0,3% -1,0% 
fev/11 67.383 1,20% 2.105 1,60% 2,0% 5,2% 
mar/11 68.587 1,80% 2.185 3,80% -3,3% 2,7% 
abr/11 66.133 -3,60% 2.146 -1,80% 1,3% 2,8% 
mai/11 64.620 -2,30% 2.121 -1,20% 0,3% 0,8% 
jun/11 62.404 -3,40% 2.067 -2,50% -2,0% 4,0% 
jul/11 58.823 -5,70% 1.984 -4,00% -1,7% -1,9% 

ago/11 56.495 -4,00% 1.912 -3,60% -8,5% -1,2% 
set/11 52.324 -7,40% 1.858 -2,80% -2,6% -2,2% 
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out/11 58.338 11,50% 1.997 7,50% 7,3% -4,4% 
nov/11 56.875 -2,50% 1.947 -2,50% 0,0% -6,0% 
dez/11 56.754 -0,20% 2.019 3,70% 2,7% 9,5% 
jan/12 63.072 11,10% 2.138 5,90% 4,8% 0,8% 
fev/12 65.812 4,30% 2.266 6,00% 2,3% 1,4% 
mar/12 64.511 -2,00% 2.298 1,40% 0,5% 3,4% 
abr/12 61.820 -4,20% 2.326 1,20% -1,4% 2,5% 
mai/12 54.490 -11,90% 2.146 -7,70% -4,2% 2,0% 
jun/12 54.355 -0,20% 2.248 4,80% 3,1% 0,0% 
jul/12 56.097 3,20% 2.301 2,40% 4,1% -6,2% 

ago/12 57.061 1,70% 2.244 -2,50% 0,6% 3,9% 
set/12 59.176 3,70% 2.271 1,20% 1,2% 1,0% 
out/12 57.068 -3,60% 2.259 -0,50% -0,5% 0,6% 
nov/12 57.475 0,70% 2.302 1,90% 1,1% 2,6% 
dez/12 60.952 6,10% 2.433 5,70% 1,7% -2,5% 
jan/13 59.761 -2,00% 2.450 0,70% 2,1% -0,5% 
fev/13 57.424 -3,90% 2.432 -0,70% 3,0% 0,6% 
mar/13 56.352 -1,90% 2.438 0,20% 2,6% 5,8% 
abr/13 55.910 -0,80% 2.447 0,40% 0,9% 1,4% 
mai/13 53.506 -4,30% 2.397 -2,00% 1,3% 3,7% 
jun/13 47.457 -11,30% 2.244 -6,40% -4,2% 1,8% 
jul/13 48.234 1,60% 2.303 2,60% 3,2% 1,9% 

ago/13 50.012 3,70% 2.358 2,40% -1,1% -1,4% 
set/13 52.338 4,70% 2.444 3,60% 3,1% 4,0% 
out/13 54.256 3,70% 2.564 4,90% 4,2% -4,4% 
nov/13 52.482 -3,30% 2.518 -1,80% 0,9% 2,2% 
dez/13 51.507 -1,90% 2.480 -1,50% 0,0% 2,8% 
jan/14 47.639 -7,50% 2.309 -6,90% -1,9% 3,5% 
fev/14 47.094 -1,10% 2.260 -2,10% 3,1% 3,0% 
mar/14 50.415 7,10% 2.391 5,80% 1,2% -5,3% 
abr/14 51.627 2,40% 2.445 2,30% 1,3% 4,0% 
mai/14 51.239 -0,80% 2.404 -1,70% 3,1% 0,8% 
jun/14 53.168 3,80% 2.511 4,50% 0,9% 0,7% 
jul/14 55.829 5,00% 2.569 2,30% 0,6% 0,8% 

ago/14 61.288 9,80% 2.699 5,10% 3,1% 0,7% 
set/14 54.116 -11,70% 2.517 -6,70% 0,7% -1,6% 
out/14 54.629 0,90% 2.549 1,30% 0,2% 3,2% 
nov/14 54.724 0,20% 2.588 1,50% 2,7% -0,3% 
dez/14 50.007 -8,60% 2.432 -6,00% -0,6% 2,0% 
jan/15 46.908 -6,20% 2.291 -5,80% 5,1% 2,5% 
fev/15 51.583 10,00% 2.486 8,50% 6,2% 0,0% 
mar/15 51.150 -0,80% 2.433 -2,10% 2,5% -3,7% 
abr/15 56.229 9,90% 2.601 6,90% -0,7% 5,6% 
mai/15 52.760 -6,20% 2.487 -4,40% 1,0% -2,0% 
jun/15 53.081 0,60% 2.478 -0,40% -4,6% 0,4% 
jul/15 50.865 -4,20% 2.465 -0,50% 2,6% 1,0% 

ago/15 45.477 -10,60% 2.289 -7,10% -8,5% -2,2% 
set/15 45.059 -0,90% 2.227 -2,70% -3,5% 0,4% 
out/15 45.869 1,80% 2.243 0,70% 9,0% -6,6% 
nov/15 45.120 -1,60% 2.169 -3,30% 3,0% -1,5% 
dez/15 43.350 -3,90% 2.118 -2,40% -4,4% 8,5% 

Fonte: BM&FBovespa, 2016 e DJIA, 2016 
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ANEXO B – Empresas que compõe o ISE de 2006 a 2015 

dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 
28 Empresas 34 Empresas 32 Empresas 30 Empresas 

34 Ações 43 Ações 40 Ações 38 Ações 
AES ELETROPAULO ACESITA AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO 
ALL AMER LAT AES ELETROPAULO AES TIETE AES TIETE 

ARACRUZ ALL AMER LAT AM INOX BR BCO BRASIL 
BCO BRASIL ARACRUZ ARACRUZ BRADESCO 
BELGO MINEIRA ARCELOR BR BCO BRASIL BRASKEM 
BRADESCO BCO BRASIL BRADESCO CELESC 
BRASKEM BRADESCO BRASKEM CEMIG 
CCR SA BRASKEM CCR SA CESP 

CELESC CCR SA CEMIG COELCE 
CEMIG CELESC CESP CPFL ENERGIA 
CESP CEMIG COELCE DASA 
COPEL COELCE COPEL DURATEX 
COPESUL COPEL CPFL ENERGIA ELETROBRAS 
CPFL ENERGIA CPFL ENERGIA DASA EMBRAER 

DASA DASA ELETROBRAS ENERGIAS BR (EDP) 
ELETROBRAS EMBRAER EMBRAER GERDAU 
EMBRAER ENERGIAS BR (EDP) ENERGIAS BR (EDP) GERDAU MET 
GOL GERDAU GERDAU ITAUBANCO 
IOCHP-MAXION GERDAU MET GERDAU MET LIGHT S/A 
ITAUBANCO GOL IOCHP-MAXION NATURA 

ITAUSA IOCHP-MAXION ITAUBANCO ODONTOPREV 
NATURA ITAUBANCO LIGHT S/A PERDIGAO S/A 
PERDIGAO S/A ITAUSA NATURA SABESP 
SUZANO PAPEL LOCALIZA PERDIGAO S/A SADIA S/A 
TRACTEBEL NATURA PETROBRAS SUZANO PAPEL 
UNIBANCO PERDIGAO S/A SABESP TELEMAR 

V C P PETROBRAS SADIA S/A TIM PART S/A 
WEG SUZANO PAPEL SUZANO PAPEL TRACTEBEL 

SUZANO PETRO SUZANO PETRO UNIBANCO 
TAM S/A TRACTEBEL V C P 
TRACTEBEL V C P 
ULTRAPAR WEG 

UNIBANCO 
V C P 
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dez/09 jan/11 jan/12 jan/13 
34 Empresas 38 Empresas 37 Empresas 37 Empresas 

43 Ações 47 Ações 50 Ações 51 Ações 
AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO 
AES TIETE AES TIETE AES TIETE AES TIETE 

BCO BRASIL ANHANGUERA ANHANGUERA BCO BRASIL 
BRADESCO BCO BRASIL BCO BRASIL BICBANCO 
BRASKEM BIC BANCO BIC BANCO BRADESCO 
BRF SA BRADESCO BRADESCO BRASKEM 
CEMIG BRASKEM BRASKEM BRF SA 
CESP BRF SA BRF SA CCR SA 

COELCE CEMIG CCR SA CEMIG 
COPEL CESP CEMIG CESP 
CPFL ENERGIA COELCE CESP COELCE 
DASA COPASA COELCE COPASA 
DURATEX COPEL COPASA COPEL 
ELETROBRAS CPFL ENERGIA COPEL CPFL ENERGIA 

EMBRAER DURATEX CPFL ENERGIA DURATEX 
ENERGIAS BR (EDP) ELETROBRAS DURATEX ECORODOVIAS 
EVEN EMBRAER ECORODOVIAS ELETROBRAS 
FIBRIA ENERGIAS BR (EDP) ELETROBRAS ENERGIAS BR (EDP) 
GERDAU EVEN EMBRAER EVEN 
GERDAU MET FIBRIA ENERGIAS BR (EDP) FIBRIA 

INDS ROMI GERDAU EVEN GERDAU 
ITAUSA GERDAU MET FIBRIA GERDAU MET 
ITAUUNIBANCO INDS ROMI GERDAU ITAUSA 
LIGHT S/A ITAUSA GERDAU MET ITAUUNIBANCO 
NATURA ITAUUNIBANCO ITAUSA LIGHT S/A 
REDECARD LIGHT S/A ITAUUNIBANCO NATURA 

SABESP NATURA LIGHT S/A SABESP 
SUL AMERICA REDECARD NATURA SANTANDER BR 
SUZANO PAPEL SABESP SABESP SUL AMERICA 
TELEMAR SANTANDER BR SANTANDER BR SUZANO PAPEL 
TIM PART S/A SUL AMERICA SUL AMERICA TELEFONICA BRASIL 
TRACTEBEL SUZANO PAPEL SUZANO PAPEL TELEMAR 

USIMINAS TELEMAR TELEMAR TIM PART S/A 
VIVO TIM PART S/A TIM PART S/A TRACTEBEL 

TRACTEBEL TRACTEBEL ULTRAPAR 
ULTRAPAR ULTRAPAR VALE 
VALE VALE WEG 
VIVO 
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jan/14 jan/15 jan/16 
40 Empresas 39 Empresas 35 Empresas 

51 Ações 50 Ações 40 Ações 
AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO AES ELETROPAULO 
AES TIETE AES TIETE AES TIETE 

BCO BRASIL B2W DIGITAL B2W DIGITAL 
BICBANCO BCO BRASIL BCO BRASIL 
BRADESCO BRADESCO BRADESCO 
BRASKEM BRASKEM BRASKEM 
BRF SA BRF SA BRF SA 
CCR SA CCR SA CCR SA 

CEMIG CEMIG CEMIG 
CESP CIELO CESP 
CIELO COELCE CIELO 
COELCE COPEL COPEL 
COPASA CPFL ENERGIA CPFL ENERGIA 
COPEL DURATEX DURATEX 

CPFL ENERGIA ECORODOVIAS ECORODOVIAS 
DURATEX ELETROBRAS ELETROBRAS 
ECORODOVIAS EMBRAER EMBRAER 
ELETROBRAS ENERGIAS BR (EDP) ENERGIAS BR (EDP) 
EMBRAER EVEN EVEN 
ENERGIAS BR (EDP) FIBRIA FIBRIA 

EVEN FLEURY FLEURY 
FIBRIA GERDAU ITAUSA 
FLEURY GERDAU MET ITAUUNIBANCO 
GERDAU ITAUSA KLABIN SA 
GERDAU MET ITAUUNIBANCO LIGHT SA 
ITAUSA JSL LOJAS AMERICANAS 

ITAUUNIBANCO KLABIN SA LOJAS RENNER 
KLABIN SA LIGHT SA NATURA 
LIGHT SA LOJAS AMERICANAS OI 
NATURA LOJAS RENNER SANTANDER BR 
OI NATURA SUL AMERICA 
SABESP SABESP TELEFONICA BRASIL 

SANTANDER BR SANTANDER BR TIM PART S/A 
SUL AMERICA SUL AMERICA TRACTEBEL 
SUZANO PAPEL TELEFONICA BRASIL WEG 
TELEFONICA BRASIL TIM PART S/A 
TIM PART S/A TRACTEBEL 
TRACTEBEL VALE 

VALE WEG 
WEG 

Fonte: BM&FBovespa, 2015 

 


