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Cemig é Líder Mundial no Supersetor de
“Utilities” pelo Índice Dow Jones de
Sustentabilidade
Pelo oitavo ano consecutivo, a Cemig é selecionada pelo Índice Dow
Jones

A Cemig - Companhia Energética de Minas Gerais foi selecionada como a líder
mundial do supersetor de “utilities”, que engloba as empresas prestadoras de
serviço de energia elétrica, distribuição de gás, saneamento e outros serviços de
utilidade pública. Essa conquista representa, também, o oitavo ano consecutivo da
permanência da Cemig na seleta lista de empresas do Dow Jones Sustainability
World Indexes (DJSI World) para o período 2007/2008. A Cemig se mantém no
Índice, desde sua criação em 1999, como a única empresa do setor elétrico da
América Latina a fazer parte desse Índice internacional.
O DJSI World é composto por ações das maiores empresas que, em seus diferentes
setores econômicos, se caracterizam por sua reconhecida sustentabilidade
corporativa, 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 e a melhoria contínua da
gestão da Empresa, que deve integrar a atuação ambiental e social como forma de
sustentabilidade no longo prazo. O DJSI World tornou-se uma referência mundial
para investidores e administradores de recursos estrangeiros, que se baseiam em
sua performance para tomar suas decisões de investimentos.
O levantamento para seleção das empresas abrangeu 2.500 empresas de 57 ramos
industriais, em todo o mundo, sendo todo o processo auditado pela
PriceWaterhouseCoopers. A nova composição do DJSI, para o período 2007/2008,
reúne 318 empresas de 23 países. O DJSI World avalia as empresas segundo um
questionário contendo 23 blocos totalizando 102 perguntas e, também, informações
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públicas disponibilizadas em relatórios anuais e websites que refletem a atuação da
empresa nas dimensões econômica, ambiental e social.
Fazer parte do DJSI World, pela oitava vez consecutiva, e agora, também, como
líder mundial, reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento
sustentável empresarial na condução de suas atividades, incluindo práticas de
governança corporativa, respeito ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade
com a efetiva criação de valor para os acionistas. Para mais informações sobre o
DJSI World, acesse www.sustainability-indexes.com.
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