Cemig é novamente eleita líder mundial em
sustentabilidade pelo Índice Dow Jones
Cemig completa 10 anos consecutivos de participação no Índice Dow Jones
e se mantém como a única empresa do setor elétrico da América Latina a fazer
parte desse Índice desde sua criação.
A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig tem a satisfação de anunciar que foi
selecionada para compor a carteira do Dow Jones Sustainability World Index – DJSI
World, em sua edição 2009/2010, juntamente com outras 317 empresas de 27 países.
Ao completar 10 anos consecutivos de participação no Índice Dow Jones, a Cemig foi
eleita novamente a líder mundial em sustentabilidade do supersetor de “utilities”, que
engloba as empresas prestadoras de serviço de energia elétrica, distribuição de gás,
saneamento e outros serviços de utilidade pública. No período 2005/2006 a Cemig foi
eleita a líder mundial do setor elétrico, e, em 2007/2008, a Cemig já havia conquistado o
destaque no supersetor de “utilities”.
Permanecer no DJSI World e ser eleita líder mundial em sustentabilidade reafirma o
nosso compromisso pela busca contínua no aprimoramento de suas práticas de
sustentabilidade empresarial, considerando o equilíbrio entre as dimensões econômica,
ambiental e social, de forma integrada com a sua estratégia de crescimento sustentável.
O índice Dow Jones é composto por ações das maiores empresas mundiais de diferentes
setores econômicos que se caracterizam por sua reconhecida sustentabilidade
empresarial, capazes de criar valor para os acionistas no longo prazo, por conseguirem
aproveitar as oportunidades e gerenciar os riscos associados a fatores econômicos,
ambientais e sociais. O índice representa uma referência mundial para investidores e
administradores de recursos, que se baseiam em sua performance para tomar decisões
de investimentos.
O levantamento para seleção das empresas abrangeu 2.500 empresas de 57 ramos
industriais de 51 países, em todo o mundo, sendo o processo de pesquisa e seleção
auditado pela Deloitte. O índice é revisado anualmente com base em questionários
enviados às empresas e, também, informações públicas disponíveis em relatórios anuais
e websites que refletem a atuação da empresa nas dimensões econômica, ambiental e
social. O critério para seleção é conduzido pelo SAM Group - Sustainable Asset
Management, empresa de gestão de ativos, independente, voltada para investimentos
sustentáveis, com sede na Suíça.
Em consonância com a sua nova visão de futuro, aliada às melhores práticas de gestão
corporativa, respeito ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade, a Cemig vem
mantendo a sua participação no Índice Dow Jones, tornando-se uma referência mundial
em sustentabilidade.
Para mais informações sobre o DJSI World, acesse www.sustainability-indexes.com.

