Pelo segundo ano consecutivo,
Dow Jones seleciona Cemig
Pelo segundo ano consecutivo, a Cemig foi selecionada pelo
Dow Jones Sustainability Indexes World (DJSI World) para fazer parte
desse grupo para o ano 2002, juntamente com outras 312 empresas.
A Cemig está entre as quatro empresas brasileiras selecionadas pelo
DJSI World – 2002, sendo a única do setor elétrico nacional. O
levantamento abrangeu mais de 2.500 empresas de 62 ramos
industriais em 26 países. As empresas selecionadas representam um
valor de mercado total de mais de US$ 5,6 trilhões.
O DJSI World premia empresas de reconhecida sustentabilidade
corporativa, o que significa dizer que são empresas 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. A seleção leva em conta não
apenas a performance financeira, mas principalmente a qualidade da
gestão da empresa, que deve integrar o valor econômico à atuação
social e ambiental como forma de sustentabilidade no longo prazo.
O DJSI World tornou-se, desde sua criação, em janeiro de
1999, uma referência importante para investidores e administradores
de recursos estrangeiros, que baseiam-se em sua performance para
tomar suas decisões de investimentos. Além disso, o fato de uma
empresa pertencer ao DJSI World é encarado por estes
administradores e investidores como um atestado de que ela se
preocupa com o meio ambiente e o bem-estar social da comunidade,
interagindo com seus clientes, acionistas, funcionários, fornecedores
e governo, de modo a criar uma relação transparente, sólida e de
lealdade com eles.
No DJSI World – 2002, a Cemig pertence ao seleto grupo de
empresas de energia elétrica, da qual fazem parte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Electrabel (Bélgica);
Duke Energy Corp., NiSource Inc. e TXU Corp. (EUA);
Iberdrola S.A . (Espanha);
Powergen PLC, AWG PLC, Innogy Holdings PLC e Severn Trent
PLC (Inglaterra);
RWE AG (Alemanha);
Tokyo Electric Power Company, Kansai Electric Power Co. e
Tokyo Gas Co. (Japão);
BC Gas Inc. e Transalta Corp. (Canadá);
Austrália Gas Light Co. (Austrália).

