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Introdução
Fomos contratados com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada sobre o
processo de seleção das empresas que irão compor o Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE) da BM&F Bovespa S.A., relativo à carteira do ano calendário de 2013, elaborado sob a
responsabilidade do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (CESFGV). Nossa responsabilidade é a de emitir um relatório de asseguração limitada sobre esse
processo.
Procedimentos aplicados
Os procedimentos de asseguração limitada foram realizados de acordo com a Norma NBC TO
3000 - Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, emitida pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), e com a ISAE 3000 - International Standard on Assurance
Engagements, emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB),
ambas para trabalhos de asseguração que não sejam de auditoria ou de revisão de informações
financeiras históricas.
Os procedimentos de asseguração limitada compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos,
considerando a relevância, a coerência, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os
processos operacionais que serviram de base para a seleção das empresas integrantes da Carteira
do ISE 2013 da BM&F Bovespa S.A.; (b) o entendimento da metodologia de cálculos e dos
procedimentos de consolidação dos índices de desempenho das empresas por meio de entrevistas
com os responsáveis pela condução do processo; (c) a verificação das memórias de cálculo do
desempenho quantitativo e qualitativo das empresas; e (d) a verificação, com base em
amostragem, da aderência da análise das evidências enviadas pelos participantes, em relação aos
critérios do ISE publicamente divulgados.
Critérios de elaboração das informações
O processo de seleção das empresas que irão compor o Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE) da BM&F Bovespa S.A é estruturado com base nos documentos “Metodologia ISE” e
“Regulamento ISE”.
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Alcance e limitações
Nosso trabalho teve como objetivo a aplicação de procedimentos de asseguração limitada sobre o
processo de seleção das empresas que irão compor o Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE) da BM&F Bovespa S.A., relativo à carteira 2013, não incluindo a avaliação da adequação
das políticas, práticas, gestão ou desempenho relativos ao referido processo.
Os procedimentos aplicados não representam um exame de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria das demonstrações contábeis. Adicionalmente, nosso relatório não
proporciona asseguração limitada sobre o alcance de informações futuras (como, por exemplo,
metas, expectativas e ambições) e informações que são sujeitas à avaliação subjetiva.
Conclusão
Com base em nosso trabalho, descrito neste relatório, não temos conhecimento de nenhum fato
que nos leve a acreditar que as etapas do processo de seleção das empresas que irão compor o
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&F Bovespa S.A., relativo à carteira 2013,
não foram realizadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os requisitos da
Metodologia do ISE e em aderência aos critérios e pesos divulgados publicamente.
São Paulo, 29 de novembro de 2012
KPMG Risk Advisory Services Ltda.
CRC 2SP023233/O-4

Eduardo V. Cipullo
Contador CRC SP - 135597/O-6

3

