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RESUMO
Este estudo tem como objetivo verificar as características comuns das instituições financeiras
listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE. Trata-se de uma pesquisa
exploratória, documental e qualitativa, na qual tomou-se como base as respostas disponíveis
dos questionários do Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE das 3 instituições
financeiras listadas na carteira: Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, nos períodos de 2014 e 2015.
Os resultados demonstraram que grande parte das respostas aos questionários ISE são similares
entre as empresas, sendo todas consideradas importantes no que se diz respeito à aplicabilidade
da responsabilidade social corporativa no Brasil. Desta forma, conclui-se que as instituições
financeiras são influenciadoras diretas e indiretas da responsabilidade social corporativa no
Brasil, eventualmente que, mesmo sem causarem tantos impactos socioambientais com suas
atividades operacionais, eventualmente financiam Empresas cujas atividades podem causá-los.

Palavras-Chave: Responsabilidade Social Coorporativa. Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE). Instituições Financeiras.

1. INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje vive-se a sociedade do conhecimento, na qual as informações

caracterizam-se como recursos valiosos, e o ambiente apresenta-se de maneira dinâmica,
fazendo com que “o contexto econômico-social reflita um ambiente onde se processam
mutações periódicas na organização empresarial” (WINCKLER, 2005, p. 15).

Nos últimos anos, é notada uma mudança das pessoas e das organizações no que diz
respeito à responsabilidade socioambiental. Ao se observar os impactos sociais e ambientais
da atividade econômica, é possível notar que alguns setores produtivos provocam maior
degradação do que outros, contudo, toda atividade empresarial, em maior ou menor escala,
afeta a sociedade e por isso, necessitam refletir sobre suas práticas de modo a efetuar uma
desejável gestão sustentável.

Nessa direção, as instituições financeiras, dada a natureza de suas atividades
operacionais, podem não contribuir para tal degradação de forma tão direta, contudo, agem
como financiadoras de praticamente todas as organizações públicas e privadas do mundo dos
negócios, isto é, se sua atividade operacional não apresenta elevados níveis de impacto social
ou ambiental, as empresas que elas financiam, sim.

Vale ressaltar que, para avaliar o nível de comprometimento e a participação das
empresas junto ao meio ambiente e à sociedade, já existem, em nível mundial, vários índices
que podem demonstrar em que medida uma entidade está agindo de maneira socialmente
responsável, tais como os índices Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) de Nova Iorque,
FTSE4Good de Londres, JSE de Joanesburgo e etc.

Para as companhias brasileiras de capital aberto e que negociam suas ações na BM &
F Bovespa, existe uma forma de demonstrar o quanto elas se preocupam com esses problemas
globais, fazendo com que as mais preparadas estejam num grupo seleto denominado de
“Carteira do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial)”. O processo de seleção é
fundamentado na análise das respostas fornecidas pelas empresas a um questionário.
Desenvolvido pela equipe do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (GVces). Tal instrumento de coleta
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de dados é composto por dimensões, que avaliam diferentes aspectos da sustentabilidade. (BM
& FBOVESPA, 2016)

Nesse contexto, com a finalidade de obter respostas sobre as variáveis que estão ligadas
à entrada das instituições financeiras na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial,
levanta-se o seguinte questionamento: quais as características comuns influenciam a
permanência das instituições financeiras na Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial
da bolsa de valores de São Paulo?

Este estudo busca identificar os fatores que contribuem para a continuidade das
instituições financeiras na carteira do ISE-Bovespa, tomando como referência os exercícios de
2014 e 2015 e os dados coletados nos questionários de referência do ISE, preenchidos e
disponíveis para consulta pública.

2. REFRENCIAL TEÓRICO

2.1 Responsabilidade social corporativa
O conceito de responsabilidade social se difundiu nos Estados Unidos nas décadas de

1960  e  1970,  época  em  que  as  empresas  americanas  cresciam  em  tamanho  e  poder.  A
responsabilidade social empresarial pode ser definida como “o desempenho de
comportamentos corporativos até um nível congruente com as normas sociais prevalecentes,
com os valores pertinentes àquela corporação em apreço”. (COLTRO, 2004, p.27)

Conforme exposto pelo o Business Social Responsible Institute, não existe ao certo uma
definição que seja totalmente aceita para o termo responsabilidade social corporativa, porém,
é correto dizer que a expressão se refere a decisões de negócios, após tomadas, praticam o
respeito pelas comunidades, pessoas e meio ambiente. (BSR, 2016)

A responsabilidade social das empresas é caracterizada pela ética nas práticas e relações
com seus diversos públicos, construindo um desenvolvimento contínuo das pessoas, das
comunidades e da relação entre a empresa e o meio ambiente. Ao acrescentar esse tipo de
conduta ética com uma de suas competências básicas, as organizações conquistam o respeito
das pessoas e das comunidades atingidas por suas atividades, o orgulho e engajamento de seus
colaboradores e a preferência dos consumidores no mercado. (INSTITUTO ETHOS, 2016)

A Responsabilidade Social das Empresas nada mais é do que a busca espontânea
realizada pelas mesmas no sentido de promover uma sociedade mais justa e igualitária,
podendo configurar-se, ainda, pela busca da melhoria das condições do meio ambiente. Pode-
se definir responsabilidade social como a forma de gestão que se caracteriza pela relação ética
e transparente da empresa com todos os públicos com os quais se relaciona e pelo
estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. (AVSI, 2011 p. 11)

 Até década de 50, os recursos naturais eram as principais fontes de realização para os
processos produtivos, porém, com o passar dos anos foi notado que não seria possível manter
esse  modelo,  visto  que  mesmo  não  pode  ser  sustentável  ao  longo  do  tempo  (TINOCO;
KRAEMER, 2008).

Existem três motivações a serem consideradas pelas empresas em relação ao
desenvolvimento sustentável, a continuidade da própria existência e da sociedade, a obtenção
de vantagem competitiva por meio da transformação do tema em competência central e a
melhoria de sua imagem. O marketing da gestão sustentável contribui para a obtenção de
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vantagem competitiva, que contribui para melhoria de resultados empresariais. (PAYNE E
RAIBORN, 2001)

No início da década de 80, a responsabilidade social corporativa passou a fazer parte da
agenda empresarial das organizações. A razão desse aparecimento tardio pode ser explicada
por um encontro de fenômenos históricos, que importaram algumas responsabilidades do setor
público para o setor privado. Após a interação entre os mercados mundiais ficarem mais
velozes e eficientes, houve um grande aumento de competitividade estimulado pelo comércio
internacional e pelas atividades financeiras. Dessa maneira, as interações entre os países se
aprofundaram, transformando-se em interdependências. Os países se voltaram para o mercado
externo com o foco em políticas de estabilidade econômica internas, sendo que as políticas de
desenvolvimento social foram deixadas de lado, dando-se mais prioridade às políticas liberais.
A ideia utópica de que o Estado era o provedor do bem-estar social em nossa sociedade ficou
menos disseminada e isso fez com que as empresas percebessem que também eram
responsáveis pela situação de exclusão de alguns membros da sociedade, tendo em vista que a
mesma não é sustentada apenas por políticas públicas. (AVSI, 2011)

Um dos benefícios de uma organização ser socialmente responsável e adotar a
responsabilidade social corporativa, refere-se a seu impacto no negócio, ou seja, sua ligação
direta com a competitividade. Segundo Porter e Kramer (2009, p.487) São atribuídas quatro
justificativas predominantes para se ter responsabilidade social das empresas: “obrigação
moral, sustentabilidade, licença para operar e reputação”. A primeira, obrigação moral, diz
respeito a agir de maneira correta, ou seja, os membros da organização devem honrar os valores
éticos, respeitar as pessoas, as comunidades e o meio ambiente natural. A segunda,
sustentabilidade, foca a vigilância ambiental e comunitária. A terceira, licença para operar,
deriva da necessidade de permissão dos governos, das comunidades e de outras partes
interessadas para fazerem negócios e, finalmente; a quarta, a reputação, que está ligada à
imagem, marca, elevação de moral e valorização. (PORTER E KRAMER, 2009)

2.2 Índice de sustentabilidade empresarial (ISE)
Criado em 30 de novembro de 2005, o ISE apresentou-se como uma inciativa pioneira

nona América Latina e envolveu, além da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) outras
instituições, a saber: ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar), ANBID (Associação Nacional dos Bancos de Investimentos), APIMEC
(Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais),  IBGC
(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), IFC (International Finance Corporation) e
Instituto ETHOS e Ministério do Meio Ambiente (BM & F BOVESPA, 2016).

Vale ressaltar que o ISE constitui-se num índice que compara as características das
empresas que estão contidas na BM & F Bovespa sob a perspectiva da sustentabilidade
corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio socioambiental e governança
corporativa, abrangendo o conhecimento dos usuários das informações sobre empresas e
grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos de
qualidade, compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e
prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões
econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas (BM & F BOVESPA, 2016).

O ISE é um índice que mede “o retorno de uma carteira de ações de empresas em
operação no Brasil, posicionadas entre as mais líquidas negociadas na BOVESPA, que se
submeteriam voluntariamente a uma avaliação de desempenho” relacionada à responsabilidade
empresarial. Assim, ele elege as empresas com as melhores práticas em sustentabilidade e
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responsabilidade socioambiental, objetivando tornar-se um instrumento de divulgação do
desenvolvimento sustentável (MARCONDES; BACARJI, 2010).

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi o quarto índice de ações no mundo
criado com o objetivo de expor o desempenho de mercado de uma carteira formada por
empresas que adotam políticas de gestão voltadas para sustentabilidade. O primeiro índice
deste segmento a surgir foi o Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI), criado em Nova Iorque
em 1999; o segundo foi o FTSE4Good, criado em Londres em 2001; e o terceiro, lançado em
2003, foi o JSE, de Joanesburgo, África do Sul. Em 2005, o Brasil entrou para esse grupo de
pioneiros ao apresentar, em São Paulo, a sua primeira carteira teórica do Índice de
Sustentabilidade Empresarial, que reuniu 34 ações de 28 empresas avaliadas como as mais
avançadas na implementação de práticas de sustentabilidade empresarial no país. (BM & F
BOVESPA,2016).

De acordo com Monzoni, Bierdman e Brito (2006), para criar o modelo foi feita uma
ampla revisão de literatura sobre boas práticas, indicadores e relatórios de sustentabilidade
empresarial. Dentre as principais fontes consultadas para a identificação de dados para a
construção do índice, constam: o balanço social do IBASE, as diretrizes do Instituto, o Global
Reporting Initiave, o Global Compact das Nações Unidas, o Índice de Sustentabilidade
Ambiental do Global Leaders for Tomorrow Environment Task Force, além dos questionários
aplicados e documentos dos índices DJSI, FTSE4Good e da JSE.

2.2.1 Seleção da carteira
O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) busca criar um ambiente de

investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade atual
e estimular a responsabilidade ética das corporações (BM & F BOVESPA, 2016). Sua primeira
carteira teve vigência de dezembro de 2005 a novembro de 2006 e era composta por 28
empresas de 13 setores. O setor predominante era o de Energia Elétrica, com 9 organizações
listadas, sendo equivalente a mais de 32% da carteira do ano em questão. (BARBOSA, 2007)

Conforme o FTSE4Good quanto ao critério ambiental, o setor de Geração de Energia é
classificado como de alto impacto sobre o meio ambiente. Assim, observa-se que a primeira
carteira, bem com as demais apresentadas a seguir, é constituída predominantemente por
empresas que apresentam um maior risco ambiental. (BARBOSA, 2007) As companhias que
compõe a carteira do índice de sustentabilidade empresarial são grandes organizações e por
atuarem em mercados que tendem a gerar maiores exposições, atraem maior atenção de órgãos
reguladores, de ambientalistas e da imprensa (NUNES et al., 2010).

São convidadas a participar do processo anual do ISE, as companhias que detém as 200
ações mais líquidas da Bolsa na virada da carteira. Para o processo da carteira do ano de 2015,
foram convidadas 180 companhias. Destas, 46 concorreram em uma ou mais categorias das
quais 42 foram classificadas como elegíveis à carteira. A carteira do ano de 2016 ainda não foi
fechada, tendo em vista que a carteira de 2015 vigora entre 04 de janeiro de 2016 e 29 de
dezembro de 2016. (BM & FBOVESPA, 2016)

Para a seleção das empresas que compõem a carteira do Índice de Sustentabilidade
Empresarial é utilizado um questionário-base (revisado anualmente), agrupado em sete
dimensões: Econômico-Financeira, Governança Corporativa, Natureza do Produto, Mudanças
Climáticas, Geral, Responsabilidade Social e Ambiental. (BM & FBOVESPA, 2016)

Todas as empresas selecionadas, que atendem aos requisitos básicos, recebem o mesmo
questionário-base. Porém, a fim de tornar a avaliação mais precisa e confiável, as empresas são
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divididas em níveis de impacto e são estabelecidos pesos diferentes para cada dimensão, uma
vez que existem vários segmentos de mercado que atuam de modo diferente em relação às
questões voltadas à sustentabilidade. (MARCONDES; BACARJI, 2016).

2.2.2 Questionário ISE
Para serem listadas na carteira do ISE, as empresas precisam responder a alguns

questionários específicos, que possuem perguntas, em sua maioria objetivas, nas quais as
empresas podem responder referente os seguintes temas: dimensão ambiental, dimensão
econômico-financeira, dimensão geral, dimensão governança corporativa, dimensão mudanças
climáticas, dimensão natureza do produto e dimensão social. (BM & FBOVESPA, 2016)

As ações empresariais na área de responsabilidade social devem ser muito bem
executadas, com objetivos e metas bem definidos. Uma empresa não deve começar um projeto
socialmente responsável e encerrá-lo no meio do caminho, tendo em vista que para criar uma
boa reputação junto à sociedade e alcançar bons resultados a mesma deve manter
comprometimento com a ética e com o desenvolvimento econômico (CARPES, 2005). Sendo
assim, até a carteira do ano de 2015, as companhias tinham a opção de publicar ou não suas
respostas no site oficial do ISE, contudo, a partir do ano de 2016 foi definida a obrigatoriedade
da divulgação de todas as respostas para consulta, sendo os questionários acessíveis para
qualquer usuário interessado. (BM & F BOVESPA, 2016).

A criação do ISE e a análise dos seus resultados motivam um aumento das rotinas
sustentáveis  bem  como  provocam  um  aumento  do  engajamento  das  empresas  diante  da
sustentabilidade empresarial. (BARBOSA, 2007)

O processo de seleção é baseado na análise das respostas fornecidas pelas empresas a
um questionário. Desenvolvido pela equipe do GVces, tal instrumento de coleta de dados é
composto por sete dimensões, que avaliam diferentes aspectos da sustentabilidade:
Quadro 01 – Dimensões dos questionários ISE-Bovespa

Dimensão Descrição

Geral
Compromissos com o desenvolvimento sustentável, alinhamento às

boas práticas de sustentabilidade, transparência das informações
corporativas e práticas de combate à corrupção.

Natureza do produto
Impactos pessoais e difusos dos produtos e serviços oferecidos pelas

empresas, adoção do princípio da precaução e disponibilização de
informações ao consumidor.

Governança corporativa
Relacionamento entre sócios, estrutura e gestão do Conselho de
Administração, processos de auditoria e fiscalização, práticas

relacionadas à conduta e conflito de interesses.
Ecocômico-financeira, ambiental e social Políticas corporativas, gestão, desempenho e cumprimento legal.

Mudança do clima Política corporativa, gestão, desempenho e nível de abertura das
informações sobre o tema.

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados descritivos dos questionários (BM & F BOVESPA, 2016).

Na metodologia adotada, é atribuído o mesmo peso (100) a cada uma das sete
dimensões do questionário. Cada dimensão é subdivida em critérios, que contemplam os temas
citados acima. Os pesos desses critérios são definidos pela relevância do tema no contexto atual
da gestão empresarial e das demandas da sociedade. (BM & F BOVESPA, 2016)

Além das respostas ao questionário, o processo de seleção também conta com uma
análise dos documentos apresentados pelas empresas para fundamentar as informações
fornecidas e também com uma deliberação final conduzida pelo Conselho Deliberativo do ISE,
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o CISE. A gestão técnica deste processo é conduzida pelo GVces, com a asseguração da
KPMG. (BM & F BOVESPA, 2016)

3. METODOLOGIA
A pesquisa tem caráter investigativo e exploratório, que segundo Gil (2008) estrutura-

se com a finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias. Para Beuren
(2006) a pesquisa exploratória é bastante utilizada na ocorrência de fatores, onde se tem pouco
conhecimento sobre a temática e busca meios exploratórios para que se tenha um
aprofundamento no assunto com o objetivo de tornar o tema mais claro ou construir questões
importantes para a condução da pesquisa. Nesse sentido, este estudo é exploratório, tendo em
vista o intuito de proporcionar desenvolvimento dos conceitos e parâmetros do ISE e torna-los
mais claros perante a sociedade.

O artigo teve como procedimentos de pesquisa, a pesquisa bibliográfica e a documental.
Segundo Lakatos e Marconi (1987, p. 66) a pesquisa bibliográfica trata-se do “levantamento,
seleção e documentação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto que está sendo
pesquisadas”, seja em livros, revistas, jornais, monografias, teses ou dissertações. O objetivo
desse tipo de pesquisa é dispor o pesquisador em contato direto com todo material já escrito
sobre o mesmo.

No que se refere a pesquisa documental que segundo Beuren (2006, p. 89) são
‘‘materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados
de acordo com o objetivo da pesquisa’’, tendo em vista que essa pesquisa se utilizou de tabelas
e questionários disponíveis no site do ISE-Bovespa, nos períodos de 2012 a 2015.

O estudo é pesquisa qualitativa vista a utilização de procedimentos analíticos para o
desenvolvimento da mesma. Segundo (BEUREN, 2006, p. 92) ‘‘pesquisa qualitativa é um
instrumento de análise mais aprofundada em relação ao tema em estudo’’, e que não dispõe de
métodos estatísticos para interpretação de dados gerados em trabalhos científicos. O trabalho
se utilizou de métodos qualitativos, tendo em vista que foram utilizados aspectos individuais
de cada empresa contida na carteira do ISE-Bovespa como parâmetro de seleção para um
estudo mais aprofundado dos questionários respondidos.

Segundo a BM & FBOVESPA, em dez anos, 140 empresas com ações listadas na bolsa
participaram do processo seletivo pelo menos uma vez, e 72 integraram, ao menos, uma carteira
do ISE; 41 estiveram em, pelo menos, cinco carteiras e 11 estiveram em todas as carteiras do
ISE. Assim, 11 empresas obedecem a esse requisito, sendo as mesmas relacionadas a seguir:
AES Eletropaulo, Braskem, BRF Foods, Cemig, CPFL Energia, Fibria, Natura, Tractebel,
Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco. Desse grupo, apenas as três últimas podem ser
classificadas como instituições financeiras, sendo as mesmas selecionadas para o
desenvolvimento desta pesquisa.

4.1 Entidades pesquisadas
Fundado em 12 de outubro de 1808, o Banco do Brasil S.A. foi a primeira instituição

bancária  a  operar  no  país.  É  uma sociedade  de  economia  mista  e,  em mais  de  200  anos  de
existência, acumulou experiências e colecionou inovações, participando vivamente da história
e da cultura nacionais. (BB, 2017)

O Banco Bradesco é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, considerando
o total de ativos, número de agências e clientes. Fundado em 10 de março de 1943, o mesmo
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atende no Brasil e no exterior a diversos perfis de públicos, pessoa física, empresas de todos os
portes e importantes sociedades e instituições nacionais e internacionais. O banco oferece
serviços e produtos que incluem operações de crédito e captação de depósitos, emissão de
cartões de crédito, consórcio, seguros, arrendamento mercantil, cobrança e processamento de
pagamentos, planos de previdência complementar, gestão de ativos e serviços de intermediação
e corretagem de valores mobiliários. (BRADESCO, 2017)

O Itaú Unibanco é uma companhia aberta que, em conjunto com empresas coligadas e
controladas, atua no Brasil e no exterior, na atividade bancária em todas as modalidades por
meio de suas carteiras: comercial, de investimento, de crédito imobiliário, de crédito,
financiamento e investimento e de arrendamento mercantil, inclusive as de operações de
câmbio e nas atividades complementares, destacando-se as de Seguros, Previdência Privada,
Capitalização, Corretagem de Títulos e Valores Mobiliários e Administração de Cartões de
Crédito, Consórcios, Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas. Ao longo de suas
histórias, Itaú e Unibanco souberam antecipar os desafios do mercado, consolidando-se em
períodos de crise e expandindo os negócios nas fases de crescimento. A expansão característica
das duas instituições, marcadas por fusões e aquisições ficou clara no ano de 2008, e se
estendeu nos anos seguintes, alinhado com a nova Visão Itaú Unibanco. (ITAÚ UNIBANCO,
2017).

4.2 Resultados encontrados
O artigo baseou-se nas respostas dos questionários preenchidos pelas três instituições

financeiras selecionadas e que estavam disponíveis para consulta pública no site do ISE-
BOVESPA, onde foram escolhidas as respostas mais pertinentes para responder o problema de
pesquisa dentre todas as respostas disponíveis nos 07 questionários.

Os questionários respondidos disponíveis são referentes aos anos de 2014 e 2015, sendo
estes os objetos de estudo para esse artigo, por terem os dados mais atualizados e por possuírem
as informações necessárias para o desenvolvimento deste artigo científico. Os dados foram
coletados ao final do ano de 2016 através do site oficial do ISE Bovespa.

Os questionários do ISE são extensos, motivo pelo qual foi definido, pelo autor, um
critério de relevância para a seleção das perguntas que foram analisadas neste trabalho, sendo
mais adequadas para responderem os problemas de pesquisa referentes aos sete questionários
disponíveis (dimensão ambiental, dimensão econômico-financeira, dimensão geral, dimensão
governança corporativa, dimensão mudanças climáticas, dimensão natureza do produto e
dimensão social) para os anos de 2014 e 2015.

No Quadro 02, a seguir pode-se observar uma análise comparativa das respostas das
três Instituições Financeiras para o questionário de dimensão ambiental:
Quadro 02 - Respostas obtidas – questionários dimensão ambiental (ISE-Bovespa)

Pergunta Selecionada Respostas das Instituições Financeiras 2015 Respostas das Instituições Financeiras 2014
Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil

A instituição possui uma
Política Corporativa

considerando aspectos
socioambientais que

estabelece as diretrizes
para a incorporação dos

princípios da
sustentabilidade nos

negócios?

Sim Sim Sim Sim Sim Sim
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Se SIM para a
PERGUNTA 1, indique a
aplicação desta política:

Desenvolvimento
de produtos e

serviços; Seleção
de fornecedores

Avaliação de
funcionários;
Operações da

própria
instituição

Desenvolvimento
de produtos e

serviços Seleção
de fornecedores

Avaliação de
funcionários;
Operações da

própria
instituição

Desenvolvimento
de produtos e

serviços; Seleção
de fornecedores

Avaliação de
funcionários;
Operações da

própria
instituição

Desenvolvimento
de produtos e

serviços; Seleção
de fornecedores

Avaliação de
funcionários;
Operações da

própria
instituição

Desenvolvimento
de produtos e

serviços; Seleção
de fornecedores

Avaliação de
funcionários;
Operações da

própria
instituição

Desenvolvimento
de produtos e

serviços; Seleção
de fornecedores

Avaliação de
funcionários;
Operações da

própria
instituição

Se SIM para a
PERGUNTA 1, indique

quais temas estão
compreendidos nesta

política:

Recursos
naturais;

 Mudanças
climáticas;

 Impactos sobre a
Biodiversidade

Resíduos sólidos,
efluentes líquidos

e emissões
atmosféricas;

 Transparência
de informações

  Recursos
naturais;

 Mudanças
climáticas;

 Impactos sobre a
Biodiversidade

Resíduos sólidos,
efluentes líquidos

e emissões
atmosféricas;

 Transparência
de informações

  Recursos
naturais;

 Mudanças
climáticas;

 Impactos sobre a
Biodiversidade

Resíduos sólidos,
efluentes líquidos

e emissões
atmosféricas;

 Transparência
de informações

  Recursos
naturais;

 Mudanças
climáticas;

 Impactos sobre a
Biodiversidade

Resíduos sólidos,
efluentes líquidos

e emissões
atmosféricas;

 Transparência
de informações

  Recursos
naturais;

 Mudanças
climáticas;

 Impactos sobre a
Biodiversidade

Resíduos sólidos,
efluentes líquidos

e emissões
atmosféricas;

 Transparência
de informações

  Recursos
naturais

 Mudanças
climáticas

 Biodiversidade
 Impacto e

dependência
sobre serviços
ecossistêmicos

Resíduos sólidos,
efluentes e
emissões

 Transparência
de informações

Se SIM para a
PERGUNTA 1, qual o

percentual de funcionários
que passaram por um

processo de
conscientização por meio

de procedimentos
sistemáticos e regulares

sobre a Política
Corporativa com aspectos

socioambientais?

 Menor ou igual
a 25%

 Maior do que
50% e menor ou

igual a 75%
 Maior que 75%  Menor ou igual

a 25%

 Maior do que
25% e menor ou

igual a 50%
 Maior que 75%

Se SIM para a
PERGUNTA 1, de que

maneira é feita a
conscientização sobre a
Política Corporativa?

 Disponibilização
da política na

Intranet

 Eventos ou
palestras

presenciais
 Cursos online

 Distribuição de
material através
de cartilhas ou

outras
publicações

internas
Disponibilização

da política na
Intranet

 Eventos ou
palestras

presenciais
 Cursos online

 Distribuição de
material através
de cartilhas ou

outras
publicações

internas
 Disponibilização

da política na
Intranet

 Disponibilização
da política na

Intranet

 Eventos ou
palestras

presenciais
 Cursos online

 Distribuição de
material através
de cartilhas ou

outras
publicações

internas
 Disponibilização

da política na
Intranet

 Eventos ou
palestras

presenciais
 Cursos online

 Distribuição de
material através
de cartilhas ou

outras
publicações

internas
 Disponibilização

da política na
Intranet

Fonte: Elaborada pelo autor, com base nas respostas dos questionários do ISE  (BM & F BOVESPA, 2016).

Após análise das respostas, foi observado que, no que diz respeito a parte de dimensão
ambiental, as mesmas são bastante similares para as três instituições financeiras. O Banco
Bradesco S.A ficou um pouco abaixo do Banco Itaú S.A e do Banco do Brasil S.A no quesito
de conscientização de seus funcionários, tendo em vista os percentuais de conscientização e as
formas de conscientização adotada pela Companhia que foram bem mais enxutos.

Adicionalmente, foi observado uma evolução por parte do Banco Itaú Unibanco no
percentual de colaboradores que foram conscientizados sobre as políticas corporativas de
aspectos socioambientais, onde o mesmo saiu de uma faixa de 25-50% em 2014 e aumentou
para 50-75%, demonstrando uma evolução da instituição financeira nesse aspecto.

O Quadro 03, a seguir, apresenta uma análise comparativa das respostas das três
Instituições Financeiras para o questionário de dimensão econômico-financeira:



10

Quadro 03 - Respostas obtidas – questionários dimensão econômico-financeira (ISE-Bovespa)

Pergunta Selecionada Respostas das Instituições Financeiras    2015 Respostas das Instituições Financeiras   2014
Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil

Os aspectos
socioambientais de curto,
médio e longo prazo são

incorporados nas projeções
quantitativas de:

 Receitas
 Custos/despesas

 Ativos
operacionais

 Receitas
 Custos/despesas

 Ativos
operacionais

 Nenhuma das
anteriores

 Nenhuma das
anteriores

 Receitas
 Custos/despesas

 Ativos
operacionais

 Nenhuma das
anteriores

Existem processos e
procedimentos

implementados de gestão
de riscos corporativos que

considerem aspectos de
curto, médio e longo prazo,

acompanhados pelo
Conselho de

Administração?

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Se SIM para a
PERGUNTA 4, indique
dentre os tipos de risco

abaixo, aqueles cuja
quantificação também

considera aspectos
socioambientais de curto,

médio e longo prazo:

  Risco Financeiro
(mercado, crédito e

liquidez)

Risco
Operacional;

  Risco
Financeiro

(mercado, crédito
e liquidez);

  Risco
Reputacional;
  Risco Legal

  Risco
Operacional;

  Risco
Financeiro

(mercado, crédito
e liquidez);

  Risco Legal

  Risco
Financeiro

(mercado, crédito
e liquidez)

  Risco
Financeiro

(mercado, crédito
e liquidez);

  Risco Legal

Risco
Operacional;

Risco Financeiro
(mercado, crédito

e liquidez);
Risco Legal

Se SIM para a
PERGUNTA 4, para qual

área o principal
responsável pela gestão de
risco da companhia, que

considera aspectos
socioambientais de curto,

médio e longo prazo,
responde diretamente?

 Conselho de
Administração

 Conselho de
Administração

Principal
executivo

 Conselho de
Administração

 Conselho de
Administração

Principal
executivo

Nos últimos 5 anos a
companhia, ou

administradores quando
aplicável:

Foi condenada por
decisão/sentença definitiva
em processo administrativo

aberto pela Secretaria da
Receita Federal;
Foi processada

administrativamente por
infrações à ordem

concorrencial, de acordo
com a Lei 8.884/94 ou

legislação equivalente no
exterior;

Recebeu de seus  auditores
independentes alguma

ressalva ou parecer
adverso ou abstenção na
emissão de parecer por

limitações ao trabalho (de
Acordo com as Normas

Brasileiras de
Contabilidade), ou

equivalentes no exterior,
em suas demonstrações

financeiras;
Nenhuma das anteriores

 Nenhuma das
anteriores

 Nenhuma das
anteriores

Foi condenada
por decisão /

sentença
definitiva em

processo
administrativo

aberto pela
Secretaria da

Receita Federal
Foi processada

administrativame
nte por infrações

à ordem
concorrencial, de
acordo com a Lei

8.884/94 ou
legislação

equivalente no
exterior

 Nenhuma das
anteriores

 Nenhuma das
anteriores

Foi condenada
por

decisão/sentença
definitiva em

processo
administrativo

aberto pela
Secretaria da

Receita Federal
Foi processada

administrativame
nte por infrações

à ordem
concorrencial, de
acordo com a Lei

8.884/94 ou
legislação

equivalente no
exterior
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 Nos últimos 5 anos a
companhia, ou seus

administradores quando
aplicável, foi condenada,

no Brasil e/ou no Exterior,
por decisão / sentença
definitiva em processo

administrativo?

 Sim, pela
Comissão de

Valores
Mobiliários ou

órgão equivalente
no exterior

 Não houve
condenação

Sim, pelo Banco
Central do Brasil

ou órgão
equivalente no

exterior

 Sim, pela
Comissão de

Valores
Mobiliários ou

órgão
equivalente no

exterior

 Não houve
condenação

Sim, pelo Banco
Central do Brasil

ou órgão
equivalente no

exterior

Fonte: Elaborada pelo autor, com base nas respostas dos questionários do ISE  (BM & F BOVESPA, 2016).

Após análise das respostas dos questionários para os anos de 2014 e 2015, foi observado
que, no que diz respeito a parte de dimensão econômico-financeira, as mesmas são um pouco
divergentes para as três instituições financeiras. O Banco do Brasil S.A não apontou a
incorporação dos riscos socioambientais em suas projeções quantitativas, enquanto o Banco
Bradesco S.A e o Itaú Unibanco S.A consideram os riscos para suas projeções nas suas receitas,
despesas, custos e seus ativos operacionais. Neste quesito, foi observado uma evolução do
Bando Bradesco, tendo em vista que o mesmo não efetuava esta incorporação no ano de 2014,
demonstrando uma evolução da instituição financeira nesse aspecto.

Para os tipos de riscos que também consideram aspectos socioambientais, nota-se uma
evolução do Banco Bradesco entre 2014 e 2015. Para o ano de 2014, a instituição financeira
atrelava os aspectos socioambientais somente para o risco financeiro, contudo, em 2015
podemos observar o incremento dos riscos operacional, reputacional e legal.

No âmbito de condenações, foi observado que as Instituição financeira Itaú Unibanco
S.A não obteve nenhum tipo de processo administrativo ou condenação no Brasil ou no
exterior, enquanto as instituições Banco Bradesco S.A e Banco do Brasil S.A foram
condenadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Banco Central do Brasil e pela
Receita Federal do Brasil.

No Quadro 04, a seguir, apresenta uma análise comparativa das respostas das três
Instituições Financeiras para o questionário referente as mudanças climáticas:

Quadro 04 - Respostas obtidas – questionários dimensão mudanças climáticas (ISE-Bovespa)

Pergunta Selecionada Respostas das Instituições Financeiras 2015 Respostas das Instituições Financeiras 2014
Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil

A Companhia possui
política corporativa que
contemple os aspectos

sobre mudanças climáticas?

 Sim, aprovada
pelo Conselho de

Administração

 Sim, aprovada
pelo Conselho de

Administração

 Sim, aprovada
pelo Conselho de

Administração

 Sim, aprovada
pelo Conselho de

Administração

 Sim, aprovada
pela alta direção

 Sim, aprovada
pelo Conselho de

Administração

Se SIM para a PERGUNTA
1, esta política está

disponível na área de livre
acesso do website da

companhia?

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

A companhia aderiu formal
e publicamente a

compromissos sobre
mudanças climáticas?

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

O principal responsável
sobre o tema mudanças

climáticas na companhia
responde diretamente a qual

nível hierárquico?

 1º nível  1º executivo  1º executivo  1º nível  1º nível 1 executivo
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Indique para quais níveis
hierárquicos são atribuídas
responsabilidades para a

gestão dos riscos e
oportunidades relacionadas

às mudanças climáticas:

1º nível;
2º nível

 1º nível;
2º nível;
  Demais

funcionários

Principal
executivo;

1ºnível;
 2º nível;
Demais

colaboradores

 1º nível;
2º nível

1º nível;
  Demais

funcionários

Principal
executivo;
1º nível;
 2º nível;
 Demais

colaboradores

A companhia realiza
estudos sobre suas

vulnerabilidades frente às
mudanças climáticas e

potenciais impactos no seu
negócio?

 A companhia
mobiliza recursos

internos para
mapear

vulnerabilidades,
mas o acesso a

recursos externos
é limitado /
inexistente

 A companhia
mobiliza recursos

internos e
externos para

mapear
vulnerabilidades

Sim Não Sim Sim

A companhia considera a
adaptação às mudanças
climáticas na concepção

e/ou revisão de seus
empreendimentos,

processos, produtos e
serviços?

 Não

Sim, na
concepção de

empreendimento,
processos,
produtos e
serviços

Sim, na revisão
de

empreendimento,
processos,
produtos e
serviços

Sim  Não Sim Sim

Fonte: Elaborada pelo autor, com base nas respostas dos questionários do ISE  (BM & F BOVESPA, 2016).

Após análise das respostas, foi observado que, no que diz respeito a parte de mudanças
climáticas, as mesmas são bastante similares para as três instituições financeiras. As três
instituições financeiras possuem políticas corporativas bem definidas para o acompanhamento
das mudanças climáticas.

Contudo, vale ressaltar que, no exercício mais atual de 2015, o Banco Bradesco S.A
não revisa os seus empreendimentos e processos de prestações de serviços visando as mudanças
climáticas, enquanto as outras instituições financeiras Banco do Brasil S.A e Itaú Unibanco
S.A efetuam esta revisão desde o ano de 2014.

Adicionalmente, pode ser observado que as políticas corporativas internas sobre
mudanças climáticas do Banco Itaú Unibanco passaram a ser aprovadas pelo conselho de
administração no ano de 2016, tendo em vista que as mesmas eram aprovadas pela alta direção
no ano de 2015. Ainda sobre o Banco Itaú Unibanco, verificou-se que, em 2015, os
colaboradores de 2º nível hierárquico da Companhia foram adicionados nas atribuições e
responsabilidades da gestão dos ricos e oportunidades relacionadas às mudanças climáticas e
que o principal responsável pelo assunto em questão é o 1º executivo do Itaú Unibanco.

No item que trata sobre estudos sobre as vulnerabilidades frente às mudanças climáticas
e os impactos sobre o negócio, foi observado uma evolução do Banco Bradesco, uma vez que
a instituição financeira não efetuava nenhum tipo de estudo para o ano de 2014 e que em 2015
a Companhia mobilizou recursos para o entendimento do assunto.

No Quadro 05, a seguir, apresenta uma análise comparativa das respostas das três
Instituições Financeiras para o questionário de dimensão social:
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Quadro 05 - Respostas obtidas – questionários dimensão social (ISE-Bovespa) (PARTE A)

Pergunta Selecionada Respostas das Instituições Financeiras 2015 Respostas das Instituições Financeiras 2014
Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil

A companhia possui compromisso
formal relativo ao combate à

exploração sexual de crianças e
adolescentes?

 Sim, para toda a
companhia e com

uma  política
corporativa para

sua efetiva adoção

 Sim, para toda a
companhia e com

uma  política
corporativa para

sua efetiva adoção

 Sim, para toda a
companhia e com

uma  política
corporativa para

sua efetiva adoção

 Sim, para toda a
companhia

 Sim, para toda a
companhia e com

uma  política
corporativa para

sua efetiva adoção

 Sim, para toda a
companhia e com

uma  política
corporativa para sua

efetiva adoção

A companhia tem  política
corporativa visando autorregular o

uso de instrumentos de marketing de
suas atividades e produtos,

incorporando preceitos éticos e de
respeito ao consumidor,ao cidadão e

ao meio ambiente?

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

A companhia  promove o
engajamento do seu público interno,

incluindo funcionários diretos e
trabalhadores terceirizados, no
combate a qualquer  prática de
discriminação em matéria de

emprego e ocupação?

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Ao estabelecer a remuneração de
seus funcionários, a companhia:

 Contempla a
realização de
pesquisa para

medir a satisfação
dos funcionários

quanto à
remuneração e

benefícios
oferecidos pela

companhia

 Considera a
relação entre o

menor salário da
companhia e o
salário mínimo
vigente e/ou o

custo de vida local
para o

estabelecimento da
remuneração dos

funcionários
 Contempla a
realização de
pesquisa para

medir a satisfação
dos funcionários

quanto à
remuneração e

benefícios
oferecidos pela

companhia
 Inclui o(s)
sindicato(s)

representativo(s)
do(s) funcionário(s)

na negociação de
sua política salarial,
além da negociação

de reajustes nas
datas-bases de cada

categoria

 Considera a
relação entre o

menor salário da
companhia e o
salário mínimo
vigente e/ou o

custo de vida local
para o

estabelecimento da
remuneração dos

funcionários
 Contempla a
realização de
pesquisa para

medir a satisfação
dos funcionários

quanto à
remuneração e

benefícios
oferecidos pela

companhia
 Inclui o(s)
sindicato(s)

representativo(s)
do(s) funcionário(s)

na negociação de
sua política salarial,
além da negociação

de reajustes nas
datas-bases de cada

categoria

 Contempla a
realização de
pesquisa para

medir a satisfação
dos funcionários

quanto à
remuneração e

benefícios
oferecidos pela

companhia

 Contempla a
realização de
pesquisa para

medir a satisfação
dos funcionários

quanto à
remuneração e

benefícios
oferecidos pela

companhia

 Considera a relação
entre o menor salário

da companhia e o
salário mínimo

vigente e/ou o custo
de vida local para o
estabelecimento da
remuneração dos

funcionários
 Contempla a
realização de

pesquisa para medir a
satisfação dos

funcionários quanto à
remuneração e

benefícios oferecidos
pela companhia

 Inclui o(s)
sindicato(s)

representativo(s)
do(s) funcionário(s)
na negociação de sua
política salarial, além

da negociação de
reajustes nas datas-

bases de cada
categoria

Fonte: Elaborada pelo autor, com base nas respostas dos questionários do ISE  (BM & F BOVESPA, 2016).

Após análise das respostas do quadro 05 (Parte A), foi observado que as três instituições
financeiras possuem compromissos e políticas no âmbito do combate à exploração sexual de
crianças e adolescentes, discriminação e no reforço da importância dos cidadãos e do meio
ambiente, tendo em vista que responderam às perguntas selecionadas de forma similar.
Entretanto, pode ser observado uma evolução do Banco Bradesco S.A, no que dize respeito o
combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, uma vez que a instituição financeira
só veio apresentar uma política corporativa referente ao assunto no ano de 2015.
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 No quesito de estabelecimento de remuneração para os seus colaboradores, o Banco
Bradesco S.A ficou um pouco abaixo do Banco Itaú S.A e do Banco do Brasil S.A, tendo em
vista que o mesmo realiza apenas pesquisas internas para averiguar a satisfação dos seus
funcionários, enquanto as outras duas instituições envolvem os sindicatos no momento da
designação dos salários e benefícios e também realizam um comparativo entre o maior e o
menor salário oferecido aos seus colaboradores. Adicionalmente, foi notada uma evolução por
parte do Banco Itaú Unibanco, uma vez que o mesmo realizava apenas pesquisas internas junto
aos seus funcionários no ano de 2014 e que em 2015 passou a contar com análises e ações mais
robustas por parte da Companhia.

Quadro 05 - Respostas obtidas – questionários dimensão social (ISE-Bovespa) (PARTE B)

Pergunta Selecionada Respostas das Instituições Financeiras 2015 Respostas das Instituições Financeiras 2014
Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil

Indique para quais aspectos abaixo a
companhia avalia a satisfação de

seus funcionários:

Clima
organizacional
(exposição a

estresse, ambiente
harmônico,

cooperação entre
funcionários, etc.)
 Carga de trabalho
(horas trabalhadas,
metas de produção
e outros tipos de

demandas)
 Remuneração

compatível com a
carga de trabalho

 Benefícios

 Clima
organizacional
(exposição a

estresse, ambiente
harmônico,

cooperação entre
funcionários, etc.)
 Carga de trabalho
(horas trabalhadas,
metas de produção
e outros tipos de

demandas)
 Remuneração

compatível com a
carga de trabalho

 Benefícios

 Clima
organizacional
(exposição a

estresse, ambiente
harmônico,

cooperação entre
funcionários, etc.)
 Carga de trabalho
(horas trabalhadas,
metas de produção
e outros tipos de

demandas)
 Remuneração

compatível com a
carga de trabalho

 Benefícios

 Clima
organizacional
(exposição a

estresse, ambiente
harmônico,

cooperação entre
funcionários, etc.)
 Carga de trabalho
(horas trabalhadas,
metas de produção
e outros tipos de

demandas)
 Remuneração

compatível com a
carga de trabalho

 Benefícios

 Clima
organizacional
(exposição a

estresse, ambiente
harmônico,

cooperação entre
funcionários, etc.)
 Carga de trabalho
(horas trabalhadas,
metas de produção
e outros tipos de

demandas)
 Remuneração

compatível com a
carga de trabalho

 Benefícios

 Clima organizacional
(exposição a estresse,
ambiente harmônico,

cooperação entre
funcionários, etc.)
 Carga de trabalho
(horas trabalhadas,

metas de produção e
outros tipos de

demandas)
 Remuneração

compatível com a
carga de trabalho

 Benefícios

Em relação à preocupação com a
qualidade de vida de seus

funcionários, a companhia:

 Oferece benefícios
como opção de

alimentos
saudáveis,

academia, ginástica
laboral, e outras
atividades que

promovam o bem
estar e uma vida
mais saudável

(física e psíquica
 Conscientiza,

informa e estimula
seus funcionários
quanto a um estilo
de vida saudável
 Acompanha a

situação de seus
funcionários quanto

a aspectos
relacionados à sua
qualidade de vida e
estrutura programas

que incentivem
progressos em

relação ao tema

 Oferece benefícios
como opção de

alimentos
saudáveis,

academia, ginástica
laboral, e outras
atividades que

promovam o bem
estar e uma vida
mais saudável

(física e psíquica
 Conscientiza,

informa e estimula
seus funcionários
quanto a um estilo
de vida saudável
 Acompanha a

situação de seus
funcionários quanto

a aspectos
relacionados à sua
qualidade de vida e
estrutura programas

que incentivem
progressos em

relação ao tema
 Possui programas
que incentivem a
redução de horas-
extras e equilíbrio
entre carga horária

disponível e
demanda de

trabalho

 Oferece benefícios
como opção de

alimentos
saudáveis,

academia, ginástica
laboral, e outras
atividades que

promovam o bem
estar e uma vida
mais saudável

(física e psíquica
 Conscientiza,

informa e estimula
seus funcionários
quanto a um estilo
de vida saudável
 Acompanha a

situação de seus
funcionários quanto

a aspectos
relacionados à sua
qualidade de vida e
estrutura programas

que incentivem
progressos em

relação ao tema
 Possui programas
que incentivem a
redução de horas-
extras e equilíbrio
entre carga horária

disponível e
demanda de

trabalho

 Oferece benefícios
como opção de

alimentos
saudáveis,

academia, ginástica
laboral, e outras
atividades que

promovam o bem
estar e uma vida
mais saudável

(física e psíquica
 Conscientiza,

informa e estimula
seus funcionários
quanto a um estilo
de vida saudável
 Acompanha a

situação de seus
funcionários quanto

a aspectos
relacionados à sua
qualidade de vida e
estrutura programas

que incentivem
progressos em

relação ao tema

 Oferece benefícios
como opção de

alimentos
saudáveis,

academia, ginástica
laboral, e outras
atividades que

promovam o bem
estar e uma vida
mais saudável

(física e psíquica
 Conscientiza,

informa e estimula
seus funcionários
quanto a um estilo
de vida saudável
 Acompanha a

situação de seus
funcionários quanto

a aspectos
relacionados à sua
qualidade de vida e
estrutura programas

que incentivem
progressos em

relação ao tema
 Possui programas
que incentivem a
redução de horas-
extras e equilíbrio
entre carga horária

disponível e
demanda de

trabalho

 Oferece benefícios
como opção de

alimentos saudáveis,
academia, ginástica

laboral, e outras
atividades que

promovam o bem
estar e uma vida mais

saudável (física e
psíquica

 Conscientiza,
informa e estimula
seus funcionários

quanto a um estilo de
vida saudável
 Acompanha a

situação de seus
funcionários quanto a
aspectos relacionados

à sua qualidade de
vida e estrutura
programas que

incentivem
progressos em

relação ao tema
 Possui programas
que incentivem a
redução de horas-
extras e equilíbrio
entre carga horária

disponível e demanda
de trabalho

Fonte: Elaborada pelo autor, com base nas respostas dos questionários do ISE  (BM & F BOVESPA, 2016).
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Após análise das respostas do quadro 05 (Parte B), foi observado que, no que diz
respeito ao quesito de obtenção de qualidade de vida e satisfação de seus colaboradores, as
mesmas são bastante similares para as três instituições financeiras. As três instituições
financeiras possuem políticas, tais como: remuneração compatível para os cargos dos
colaboradores, programas de reduções de horas extras, incentivos a hábitos e alimentação
saudáveis por parte dos funcionários e etc. Contudo, o Banco Bradesco se diverge em um
aspecto, que é a ausência de programas que incentivem a redução de horas extras, o que mostra
uma pequena desvantagem em relação as instituições financeiras Banco do Brasil e Itaú
Unibanco.
Quadro 05 - Respostas obtidas – questionários dimensão social (ISE-Bovespa) (PARTE C)

Pergunta Selecionada Respostas das Instituições Financeiras 2015 Respostas das Instituições Financeiras 2014
Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil

A companhia promove iniciativas de
Investimento Social Privado? Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Em relação à diferença de proporção
entre  cargos de gerência ocupados

por homens e mulheres, a
companhia:

 Não estabelece
metas

 Não estabelece
metas

Tem como meta de
médio prazo (3 anos)
reduzir tal diferença
de proporção a um

valor entre 0,9 e 1,1,
para ambos os

gêneros

 Não estabelece
metas

 Não estabelece
metas

Tem como meta de
médio prazo (3 anos)
reduzir tal diferença
de proporção a um

valor entre 0,9 e 1,1,
para ambos os

gêneros
Emvrelação à diferença de proporção
entre  cargos de diretoria ocupados

por homens e mulheres, a
companhia:

 Não estabelece
metas

 Não estabelece
metas  Não estabelece metas  Não estabelece

metas
 Não estabelece

metas  Não estabelece metas

Em relação à diferença de proporção
entre  cargos de gerência ocupados
por negros (as) e pessoas de outras

raças/cores, a companhia:

 Não estabelece
metas

 Não estabelece
metas

Não apresenta metas,
pois está sujeita a um

regime legal que
impede este tipo de

gestão, porém,
promove ações

visando valorizar a
diversidade e atingir
o equilíbrio étnico

 Não estabelece
metas

 Não estabelece
metas

Não apresenta metas,
pois está sujeita a um

regime legal que
impede este tipo de

gestão, porém,
promove ações

visando valorizar a
diversidade e atingir
o equilíbrio étnico

Em relação à diferença de proporção
entre  cargos de diretoria ocupados
por negros (as) e pessoas de outras

raças/cores, a companhia:

 Não estabelece
metas

 Não estabelece
metas  Não estabelece metas  Não estabelece

metas
 Não estabelece

metas  Não estabelece metas

A companhia divulga em seu
Relatório de Sustentabilidade as

proporções entre o maior e menor
salário pago?

Não Não Sim Não Não Sim

A relação entre o maior e o menor
salário pago pela companhia é:

 Maior que 10 e
menor ou igual a

20
 Maior que 30  Maior que 10 e

menor ou igual a 20

 Maior que 10 e
menor ou igual a

20
 Maior que 30  Maior que 10 e

menor ou igual a 20

A companhia estabelece metas para
reduzir a distância entre a maior e a

menor remuneração pagas?
Não Não Não Não Não Não

Indique o percentual de funcionárias
que retornaram da licença-

maternidade e permaneceram por no
mínimo 12 meses após o retorno, nos

últimos 3 anos:

 Maior que 90%
 Maior que 70%
e menor ou igual

a 90%
 Maior que 90%

 Maior que 70% e
menor ou igual a

90%

 Maior que 70% e
menor ou igual a

90%
 Maior que 90%

Fonte: Elaborada pelo autor, com base nas respostas dos questionários do ISE  (BM & F BOVESPA, 2016).

Após análise das respostas do quadro 05 (Parte C), foi observado que, no que diz
respeito as estatísticas a respeito da composição dos colaboradores e seus respectivos salários
apresentaram-se bastantes similares apenas para os Banco Bradesco S.A e Itaú Unibanco S.A,
tendo o Banco do Brasil S.A políticas um pouco mais robustas em relação a essa temática.

Foi observado que o Banco do Brasil S.A possui uma meta para os próximos 03 anos
para a diminuição da diferença de proporção entre cargos de gerência ocupados por homens e
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mulheres dentro da Companhia, enquanto as outras duas instituições financeiras não possuem
nenhum tipo de meta. Apesar do Itaú Unibanco possuir a maior relação entre o maior e o menor
salário pago (maior que 30), apenas o Banco do Brasil S.A divulga a proporção entre o maior
e o menor salário pago pela Companhia em seus relatórios de sustentabilidade, dando uma ideia
maior de transparência para os usuários internos e externos.

Adicionalmente, foi notado que nenhuma das instituições financeiras não possui metas
para proporções entre cargos de gerência ocupados por afrodescendentes, contudo, o Banco do
Brasil é a única que justifica a ausência de metas, informando que o banco está sujeito a um
regime legal, que impede esse tipo de gestão. Também foi percebido uma evolução por parte
do Banco Bradesco no que diz respeito a permanência de suas colaboradoras após o retorno de
sua licença-maternidade, onde o percentual de permanência girava em torno de 70-90% em
2014 e saltou para mais de 90% em 2015.

Quadro 05 - Respostas obtidas – questionários dimensão social (ISE-Bovespa) (PARTE D)

Pergunta Selecionada Respostas das Instituições Financeiras 2015 Respostas das Instituições Financeiras 2014
Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil

Indique as medidas adotadas pela
companhia visando respeitar a

diversidade em termos de orientação
sexual:

 Possibilita a
indicação de

pessoas do mesmo
sexo como
cônjuges

 Inclui o tema em
suas atividades de
sensibilização e
valorização da

diversidade

 Possibilita a
indicação de

pessoas do mesmo
sexo como
cônjuges

 Inclui o tema em
suas atividades de
sensibilização e
valorização da

diversidade

 Possibilita a
indicação de

pessoas do mesmo
sexo como
cônjuges

 Inclui o tema em
suas atividades de
sensibilização e
valorização da

diversidade

 Possibilita a
indicação de

pessoas do mesmo
sexo como
cônjuges

 Inclui o tema em
suas atividades de
sensibilização e
valorização da

diversidade

 Possibilita a
indicação de

pessoas do mesmo
sexo como
cônjuges

 Inclui o tema em
suas atividades de
sensibilização e
valorização da

diversidade

 Possibilita a
indicação de pessoas
do mesmo sexo como

cônjuges
 Inclui o tema em
suas atividades de
sensibilização e
valorização da

diversidade

Indique as medidas adotadas pela
companhia visando promover a

empregabilidade de pessoas com
deficiência:

 Investimento em
meios de

acessibilidade
 Investimento em

tecnologias
adequadas para a

realização do
trabalho

 Capacitação
profissional

 Sensibilização e
conscientização de
seus funcionários
para a recepção e
boa convivência

profissional

 Investimento em
meios de

acessibilidade
 Investimento em

tecnologias
adequadas para a

realização do
trabalho

 Capacitação
profissional

 Sensibilização e
conscientização de
seus funcionários
para a recepção e
boa convivência

profissional

 Investimento em
meios de

acessibilidade
 Investimento em

tecnologias
adequadas para a

realização do
trabalho

 Capacitação
profissional

 Sensibilização e
conscientização de
seus funcionários
para a recepção e
boa convivência

profissional

 Investimento em
meios de

acessibilidade
 Investimento em

tecnologias
adequadas para a

realização do
trabalho

 Capacitação
profissional

 Sensibilização e
conscientização de
seus funcionários
para a recepção e
boa convivência

profissional

 Investimento em
meios de

acessibilidade
 Investimento em

tecnologias
adequadas para a

realização do
trabalho

 Capacitação
profissional

 Sensibilização e
conscientização de
seus funcionários
para a recepção e
boa convivência

profissional

 Investimento em
meios de

acessibilidade
 Investimento em

tecnologias
adequadas para a

realização do trabalho
 Capacitação
profissional

 Sensibilização e
conscientização de
seus funcionários

para a recepção e boa
convivência
profissional

A companhia cumpre a legislação
relativa à contratação de pessoas com

deficiência?
Sim Sim Sim Não Sim Sim

O percentual de aprendizes
contratados na companhia

corresponde a no mínimo 5% e no
máximo 15% dos trabalhadores, por

localidade?

Sim Sim Sim Sim Não Sim

A companhia nos últimos 3 anos, foi
responsabilizada pelo Ministério do

Trabalho e Emprego e/ou o
Ministério Público do Trabalho por

trabalho forçado ou compulsório
e/ou  trabalho infantil, em suas

próprias operações ou em sua  cadeia
de suprimentos?

Não Não Não Não Não Não
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A companhia sofreu, nos últimos 3
anos, reclamações fundamentadas
decorrentes de práticas envolvendo

assédio moral ou  sexual e/ou
discriminação em suas próprias
operações ou em sua  cadeia de

suprimentos?

Sim Não Sim Sim Não Sim

Fonte: Elaborada pelo autor, com base nas respostas dos questionários do ISE  (BM & F BOVESPA, 2016).

Após análise das respostas do quadro 05 (Parte D), foi observado que as mesmas são
bastante similares para as três instituições financeiras.

Pode-se destacar a evolução da instituição financeira Itaú Unibanco S.A no que diz
respeito ao percentual de contratação de jovens aprendizes, tendo em vista que a mesma não
estava cumprindo os percentuais delimitados em 2014 e conseguiu se igualar as instituições
Banco do Brasil S.A e Banco Bradesco S.A no ano de 2015.

Apresentou-se também a evolução da instituição financeira Bradesco S.A no que diz
respeito ao cumprimento da legislação para pessoas com deficiência, tendo em vista que a
mesma não estava cumprindo a mesma em 2014 e conseguiu se igualar as instituições Banco
do Brasil S.A e Itaú Unibanco S.A no ano de 2015.

No quesito de formalização de reclamações trabalhistas decorrentes de práticas
envolvendo assédio moral, assédio sexual ou discriminação de qualquer natureza, foi
observado que apenas a instituição financeira Itaú Unibanco S.A não possui causas desse tipo
nos anos de 2014 e 2015, sendo o quesito aplicável para as instituições financeiras Banco do
Brasil S.A e Bradesco S.A para os dois períodos comparativos.

5. CONCLUSÃO
Há uma crescente conscientização no mundo corporativo empresarial de que a

utilização dos recursos naturais e os problemas sociais devem ser tratados de forma
diferenciada pelas organizações. As instituições financeiras têm um grande papel nesse âmbito
socioambiental pois, apesar de não gerarem grandes impactos na sociedade e no meio ambiente
de forma direta por conta da natureza de suas atividades operacionais, auxiliam grande parte
das organizações dos mais variados segmentos por meio de financiamentos ou investimentos
privados destinados a terceiros.

O ISE-Bovespa é um grande indicador de responsabilidade socioambiental para as
Companhias listadas na BM & F Bovespa que concentra em sua carteira as maiores
organizações empresariais do país que se preocupam com os aspectos socioambientais e,
consequentemente, também concentra as Instituições financeiras de mesmo perfil econômico
e social. O estudo limitou-se à análise de algumas respostas dos questionários disponíveis para
todas as instituições financeiras listadas no ISE-Bovespa para os anos de 2014 e 2015, como
forma de evidenciar as características comuns entre as mesmas de uma forma mais atualizada.
Após uma análise de conteúdo das respostas retiradas do seite do ISE-BOVESPA para os
bancos Banco do Brasil S.A, Bradesco S.A e Itaú Unibanco S.A, chegou-se à conclusão de que
as características são comuns em praticamente todas as respostas das instituições financeiras
que foram analisadas nesta pesquisa, sendo a maioria iguais ou bastante similares, não havendo
diferenças destoantes entre as três para o período comparativo selecionado.

O estudo apresenta algumas limitações tendo em vista a dificuldade na obtenção de
fontes em relação aos questionários analisados na pesquisa e suas características, uma vez que
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todas as informações são oriundas do acervo do ISE-Bovespa e que nem todos os questionários
estavam disponíveis para consulta pública.

Para estudos futuros recomenda-se, como continuidade deste trabalho, pesquisas para
as respostas dos anos de 2016 em diante, tendo em vista que, a partir do ano de 2016, foi
definida a obrigatoriedade da divulgação de todas as respostas para consulta, sendo os
questionários acessíveis para qualquer usuário interessado. Adicionalmente, é recomendado
que sejam efetuados estudos similares para as outras 08 Empresas de outros segmentos (AES
Eletropaulo, Braskem, BRF Foods, Cemig, CPFL Energia, Fibria, Natura e Tractebel) que
estão relacionadas na carteira do ISE desde a sua criação, tendo em vista que este artigo teve
como análise apenas as instituições financeiras.
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