
 
 

 
Management & Excellence - The power of Sustainability 

www.management-rating.com 
 

Av. Pacaembu, 1976 - 01234-000 - São Paulo – SP - Brasil 
Tel/Fax: (55 11) 3511 1145/7745 1026 

data/ fecha  25/10/2010 

 
country/ país  Brasil 

 
published by/  Reuters Brasil  

publicado en  
 

Sustentabilidade aumenta valor de mercado em até 

4%, diz estudo 
 

Segunda-feira, 25 de outubro de 2010  

 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRSPE69O0SM20101025 
 
 

SÃO PAULO (Reuters) - Projetos socioambientais aumentam em até 4 por cento o valor de mercado das empresas, segundo 

um levantamento da consultoria espanhola Management & Excellence divulgado na segunda-feira. 
 

A conclusão foi feita com base nos resultados de uma metodologia que cruza números de capitalização de mercado de 

empresas listadas no Dow Jones Sustainability Index World (DJSI) e no MSCI. 
 

O DJSI, da Bolsa de Nova York, abrange 317 empresas de vários setores e regiões do planeta, selecionadas de acordo com o 

desempenho em 100 assuntos ligados a sustentabilidade. Já o MSCI, que tem na carteira algumas das maiores empresas 

abertas do mundo, não considera questões sobre o assunto. 
 

As empresas também foram submetidas a uma avaliação de desempenho em 500 critérios em sustentabilidade, 

responsabilidade socioambiental, transparência e governança corporativa, escolhidos pela consultoria. 
 

"O estudo apontou uma performance superior das empresas mais bem sucedidas nesses itens", disse à Reuters Bill Cox, 

presidente da M&E. 
 

A consultoria ainda mediu os resultados práticos de projetos de sustentabilidade e detectou que o fluxo de caixa livre das 

empresas avaliadas ficou acima da média de suas concorrentes e que sua eficiência interna era superior. 
 

Em totais, os investimentos feitos por essas empresas em treinamentos online para funcionários, por exemplo, renderam até 

1.800 por cento em um ano. 
 

Um exemplo do resultado da aplicação desse método no Brasil, segundo a M&E, foi o Bradesco, que investiu 380,6 milhões 

de reais em projetos do setor no ano passado. 
 

Segundo Angelica Blanco, diretora da M&E, o valor de mercado do banco foi incrementado em 3,91 bilhões de reais (3,8 por 

cento do valor de mercado, com base nos números de 2009), devido aos resultados de projetos ligados a sustentabilidade. 

"É um método estável de determinar o retorno exato de investimentos em sustentabilidade no fluxo de caixa livre da 

empresa", disse Angelica. 
 

(Reportagem de Aluísio Alves) 
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