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Resumo: O objetivo deste trabalho é comparar 

os padrões para adesão aos índices de 

sustentabilidade de diferentes Bolsas de Valor 

(BM&FBOVESPA,   Dow   Jones,   Financial 

Times e Frankfurt Stock Exchange). 

 
1. Introdução 

 

Todas as grandes Bolsas de Valor possuem índices 
de preços específicos para empresas sustentáveis. Para 
determinar  quais  empresas  devem  fazer  parte  desse 
índice cada Bolsa tem um critério próprio. Não existe na 
literatura   uma   comparação    entre   esses   critérios, 
portanto, não existe evidência de que os critérios 
adotados   são comuns ou se são distintos. 

 
 

2. Revisão da Literatura 
 

Muitos autores já escreveram sobre indicadores de 
sustentabilidade argumentando a inexistência de um 
framework que inclua todos os aspectos da 
sustentabilidade, como, Labuschagnel, Brent e Erck 
(2005, p.273) 

O GRI (Global Reporting Initiative) é a maior 
aproximação que existe de um conjunto de indicadores 
globais. Mas, nenhuma Bolsa têm todos os critérios 
associados  a  algum  indicador  do  GRI  e  Sartori  e 
Campos (2014, p.6)  argumentam algumas deficiências 
do GRI. 

Parisi (2013, p.71) estudou o impacto das políticas 
de sustentabilidade em gerentes de nível médio e 
concluiu que não havia de fato nenhum impacto. Isso 
pode ser uma evidência de que as práticas empresariais 
não estão alinhadas com a literatura. A construção de 
um framework que mostra os padrões exigidos para 
adesão nos índices de preços sustentáveis nas Bolsas 
mais importantes do mundo serviria como ferramenta 
para comparar com a literatura. 

 
3. Metodologia 

 

 

As regras foram tiradas nos documentos que as 
empresas são responsáveis por responder para aderirem 
ao índice de preço. Os documentos foram analizados 
individualmente e cada tópico abordado pelos 
documentos foi listado, todos esses tópicos de cada 
Bolsa,   foram   comparados,   até   que   se   conseguiu 
construir uma tabela com os indicadores de 
sustentabilidade praticados em todas Bolsas analizadas.  

 

4. Conclusões 

 
Os  aspectos  sociais  possuem  uma  relação  maior 

entre  as  Bolsas  do  que  a  dimensão  ambiental,  a 
dimensão de governança é a que apresenta maior 
diferença, uma vez que não possui nenhum indicador 
comum em todas. 
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Como  apenas  duas  Bolsas  possuem  dimensão 
econômica não foi incluida pois existe em apenas duas 
Bolsas. A dimensão governança corporativa não foi 
incluida pois não possui nenhum indicador comum em 
todas as Bolsas. 
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