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O papel da B3 no desenvolvimento sustentável 

Modelo diversificado e verticalmente integrado

Infraestrutura única integrada ao sistema 
financeiro

Estrutura acionária pulverizada com 
governança sólida

R$40 bilhões em valor de mercado¹

Receitas de R$4,0 bilhões em 2016²

Mais de R$11,2 bilhões distribuídos aos 
acionistas em 9 anos

Desenvolvimento do mercado financeiro e de capitais 

Fonte de financiamento e crescimento para as 

empresas e alternativas de investimento para os 

agentes de mercado

Desenvolvimento sustentável

Membro do Conselho Consultivo da GRI Brasil

Membro do Conselho Consultivo do CDP Latin America

Co-vice-chair do Sustainability Working Group da WFE

1ª bolsa das Américas e a sexta do mundo a aderir aos 

Princípios para o Empoderamento das Mulheres (WEPs), 2017 

Signatária fundadora da SSE – Sustainable Stock Exchanges, ONU, 2012

1ª bolsa de mercados emergentes a se tornar signatária do 

PRI – Princípios para o Investimento Responsável, 2010

1ª bolsa do mundo a se tornar signatária do Pacto Global, ONU, 2004.

Sonia Favaretto eleita como uma das dez “2016 Local SDG Pioneers”. 

Vice-presidente do Comitê Brasileiro do Pacto Global

B3 – uma das maiores empresas provedoras de infraestrutura 

para o mercado financeiro do mundo em valor de mercado

¹ Valor de mercado em 30/03/2017. 6ª maior bolsa em termos de valor de mercado.

² Informações combinadas gerenciais.
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Nossa abordagem

Produtos e serviços 

que auxiliem o processo de 

tomada de decisão 

 Índices de Sustentabilidade

 Segmentos especiais de listagem 

 Informações ESG

 Mercados para empresas de tecnologias 

limpas, créditos de carbono e outros bens 

e serviços

INVESTIDORES

Transparência, treinamento 

e engajamento

para melhores práticas 

socioambientais 

 Diretrizes e recomendações para a gestão e 

prestação de contas

 Fóruns para networking e troca de 

experiências

 Informações ESG

 Critérios mínimos de listagem

EMPRESAS



INFORMAÇÃO PÚBLICA 4

file:///C:/Users/rebabreu/Downloads/GuiaNovoVal

or_SustentabilidadeNasEmpresas_PT%20(1).PD

F

file:///C:/Users/rebabreu/Downloads/GuiaNovoValor_SustentabilidadeNasEmpresas_PT (1).PDF
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• Relate ou Explique para os ODS

• Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE

• Guias de Sustentabilidade 

TRANSPARÊNCIA
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A partir de 2012, a companhia passou a recomendar às empresas

listadas para que indicassem no Formulário de Referência (item 7.8) se

publicavam Relatório de Sustentabilidade ou Integrado. Em caso

negativo, deveriam explicar por que não o faziam.

Relate ou Explique para Relatório de Sustentabilidade ou Integrado
Em parceria com GRI 

Relatório de Sustentabilidade ou Integrado 2012- 2016

• A partir de 2016, após uma revisão, a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

transformou o “Relate ou Explique" em 

um item específico para questões ESG.

2016 – via CVM

7.8 Em relação a políticas socioambientais,

indicar:

a) se o emissor divulga informações sociais e 

ambientais

b) a metodologia seguida na elaboração 

dessas informações

c) se essas informações são auditadas ou 

revisadas por entidade independente

d) a página na rede mundial de computadores   

onde podem ser encontradas essas informações

1/2
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Relate ou Explique para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - 2017

A sua companhia elabora relatório de 

sustentabilidade ou integrado levando em conta os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)? 

Quebra das explicações

0%

Sabemos o que são os ODS

mas não vemos valor de

incluí-los em nosso relatório

Não está na prioridade 

da companhia no 

momento

20%

Não conhecemos 

os ODS

6%

Outro motivo

14%

Não fazemos por conta 

de custo

11%

Ainda não, mas o 

relatório já está em 

elaboração 

8%

36

17

5

12

10 7

87

TOTAL

Não se 

manifestaram

67%

296

60

87

Sim13%

Não, mas 

explicaram

20%

443

EMPRESAS 

LISTADAS  
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• 4º índice de sustentabilidade do mundo

• Até 40 empresas dentre as emissoras das 200 ações mais líquidas.

• Participação voluntária.

• Metodologia se baseia em questionário com 7 dimensões e envio de

evidências. Questionário elaborado por meio de construção coletiva.

• Vigência: Janeiro a Dezembro.

• No mercado: ETF - Exchange Traded Fund, fundo de índice do ISE.
Patrimônio Líquido de R$ 24.553.199,44 (29/06/17).

• Parceiro Técnico: GVces - Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV.

• Parceiro de Asseguração: KPMG.

• Parceiro de monitoramento de imprensa: Imagem Corporativa.

Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE

Informações gerais
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Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE

Fundamentos

1. Transparência
Dar transparência ao processo ISE e às respostas das empresas ao questionário.

2. Diálogo com as partes interessadas e a sociedade
Criar e manter ativos canais de diálogo com as partes interessadas e a sociedade em geral, como

fundamento para legitimidade, representatividade e atualidade do ISE como expressão das suas

expectativas sobre a sustentabilidade empresarial.

3. Aperfeiçoamento contínuo do escopo e do processo
Atualizar anualmente o questionário ISE, com base em pesquisa acadêmica e processos participativos,

de modo a mantê-lo em sintonia com o estado da arte do conhecimento em sustentabilidade e com as

expectativas da sociedade. Conhecer os desafios e oportunidades do processo ISE, agindo de modo a

otimizar sua eficiência operacional e sua capacidade de atender aos objetivos estratégicos.

4. Autonomia financeira, metodológica e decisória
Garantir as condições materiais, técnicas e de gestão para que o ISE tenha a legitimidade e credibilidade

necessárias para cumprir seu papel e avançar em sua missão.
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Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE

Empresas que autorizaram a divulgação das respostas do questionário – Evolutivo

2014

2013

2015

2012

*Em 28 de outubro de 2015, o BicBanco fez uma OPA, deixando o portfólio e a B3.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VGHqac0KP49NjM&tbnid=wX1-lNRco07J-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/02/26/Duratex-extingue-rinoceronte-de-sua-marca.html&ei=Hb1qUrYb08TgA_KagKAE&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNH-14DbBQuli5U_OcAqAcfORx84yw&ust=1382813334925165
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VGHqac0KP49NjM&tbnid=wX1-lNRco07J-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/02/26/Duratex-extingue-rinoceronte-de-sua-marca.html&ei=Hb1qUrYb08TgA_KagKAE&bvm=bv.55123115,d.dmg&psig=AFQjCNH-14DbBQuli5U_OcAqAcfORx84yw&ust=1382813334925165
http://www.weg.net/br
http://www.weg.net/br
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.weg.net/br
http://www.weg.net/br
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.weg.net/br
http://www.weg.net/br
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
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2016

*

As respostas das empresas estão disponíveis em: http://isebvmf.com.br/respostas?locale=pt-br#

Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE

Empresas que autorizaram a divulgação das respostas do questionário – Evolutivo

• Com base nos resultados de 2016, em que 94,3% do portfólio autorizaram a abertura das 

respostas, o Conselho Deliberativo do ISE aprovou a proposta de obrigatoridade das respostas 

do questionário. A proposta foi aceita após Consulta Pública em 2016. 

• A abertura da resposta do questionário passou a ser um pré-requisito para participar do processo 

do ISE no 12º portfólio do ISE, lançado em novembro de 2016. 

*Em 21 de junho de 2016, o OI fez uma OPA, deixando o portfólio e a B3.

http://www.weg.net/br
http://www.weg.net/br
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMImrH55cjCyAIVRJGQCh0AdgkU&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/attack_of_the_red_gradients.php&psig=AFQjCNE5gsKMyfPdsbF9cj8BjaxVCr4xbA&ust=1444932939604006
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdpo_qha7JAhXNqJAKHXv8BaIQjRwIBw&url=http://www.escolasaopaulo.org/banco-de-imagens/LogoOi.png/view&psig=AFQjCNE3m0AZfEUFfAmyziNgUYoS09E2YQ&ust=1448625813382220
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdpo_qha7JAhXNqJAKHXv8BaIQjRwIBw&url=http://www.escolasaopaulo.org/banco-de-imagens/LogoOi.png/view&psig=AFQjCNE3m0AZfEUFfAmyziNgUYoS09E2YQ&ust=1448625813382220
http://isebvmf.com.br/respostas?locale=pt-br
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Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE

Objetivos estratégicos 2016 – 2020

1. Aumentar a relevância do ISE para os investidores

i. Evidenciar as relações entre sustentabilidade empresarial e desempenho econômico-financeiro.

ii. Identificar e motivar o uso do ISE por formadores de tendência do mercado financeiro.

iii. Ampliar a utilidade para os agentes do mercado (investidores diretos, gestores de investimento,

serviços de informação, agências de rating, analistas e operadores).

2. Fortalecer o papel do ISE para uma cultura de sustentabilidade nas

empresas

i. Ressaltar o ISE como fonte de maior competividade na atração de capitais.

ii. Facilitar e incentivar o uso do ISE como instrumento de diagnóstico e de transparência.

3. Ampliar o reconhecimento do ISE pela sociedade

i. Dar visibilidade à contribuição do ISE aos mais diversos públicos por meio de ações de comunicação e

engajamento.
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Promoção de melhores práticas
Guias de Sustentabilidade para empresas e corretoras

Guia de Sustentabilidade 

Novo Valor para 

empresas listadas, 

2011

E-book de melhores

práticas para 

empresas fechadas, 

2016

Segunda edição do Guia de 

Sustentabilidade Novo Valor, 

2016

Guia de Sustentabilidade 

para corretoras, 2017

Listam 13 passos para as empresas incorporarem fatores ESG em suas estratégias de negócios

Alinhado com indicadores

internacionais de Sustentabilidade 

como SSE, WFE, GRI e  Corporate 

Knights Capital.

Sustentabilidade: Oportunidade de 

negócios no setor de intermediação.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/instit

ucional/sustentabilidade/no-setor-de-

intermediacao/

B3 evidencia novas oportunidades de 

negócios ao integrar as questões ESG na 

estrutura organizacional e nos processos 

internos por meio de:

• Publicação do guia;

• Workshops;

• Integração de fatores ESG no Programa 

de Qualificação Operacional (PQO).

Sustainabilidade nas Empresas: 

Como começar, quem envolver 

e o que priorizar
http://vemprabolsa.com.br/wp-

content/uploads/2016/05/eBookSustentabili

dade_PT.pdf

Novo Valor – Sustentabilidade 

nas Empresas: Como começar, 

quem envolver e o que priorizar
http://www.bmfbovespa.com.br/lumis/portal/fil

e/fileDownload.jsp?fileId=8AA8D097570C5B0A

01570F60E9491973

Novo Valor – Sustentabilidade 

nas empresas: Como começar, 

quem envolver e o que priorizar

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/institucional/su

stentabilidade/nas-empresas/publicacoes-e-

encontros/

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/institucional/sustentabilidade/no-setor-de-intermediacao/
http://vemprabolsa.com.br/wp-content/uploads/2016/05/eBookSustentabilidade_PT.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AA8D097570C5B0A01570F60E9491973
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/institucional/sustentabilidade/nas-empresas/publicacoes-e-encontros/
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Fatores que impulsionam comprometimento c/ a agenda:

• Empresas mais “sustentáveis” resultarão em mercados 

mais saudáveis e mais robustos

• Em mercados emergentes, sustentabilidade aumenta a 

capacidade de atrair investidores internacionais

• Novas oportunidades e produtos

• Contribuição, a longo prazo, para uma maior equidade 

social e econômica

Cenário ideal:

• Valorização do bom desempenho em sustentabilidade 

por parte do mercado: menores custos de capital e 

melhores avaliações de shareprice

• Maior padronização dos frameworks de reporte e 

maior utilização de informações já relatadas/disponíveis

• Investidores mais engajados e ativos frente às 

companhias

Papel:

• Promover transparência e a agenda  

junto a investidores e emissores

• Atuar como modelo para as empresas 

listadas (walk the talk)

Questões mais desafiadoras ao reportar 

fatores ESG:

• Proliferação de standards: falta de 

clareza e uniformidade, sobreposição e 

competição

• Necessário salientar a importância de 

fatores ESG para os modelos de 

negócio de empresas e investidores

• Falta clareza sobre o impacto de 

fatores ESG na tomada de decisão de 

investidores

Papel das Bolsas 

Conclusão do evento “WFE-GRI: Streamlining ESG Reporting”, Londres, 2017.
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Papel dos Investidores e Emissores 

Emissores

Cenário ideal:

• Maior uso de frameworks de reporte e dos dados 

relatados pelos analistas

• Reconhecimento e engajamento com a empresa em 

sua avaliação de materialidade

• Maior clareza sobre o que é considerado uma 

informação material

• Consulta dos analistas ao CEO e ao CFO, em investors

calls, sobre questões de sustentabilidade

Questões mais desafiadoras ao reportar fatores ESG: 

• Mercado sanciona non-compliance, mas não é clara a 

recompensa pelo comprometimento

• Padronização e comparabilidade limitadas

• Falta de clareza sobre como os investidores utilizam 

essas informações na sua tomada de decisão

• Orientação de curto prazo obstrui o engajamento em 

diferentes questões sobre sustentabilidade

Grau de inserção das questões ESG no mainstream: está 

aumentando, mas ainda não há adoção generalizada ou 

integrada nas organizações de investidores.

Fator ESG de maior materialidade: Governança, embora a 

repercussão dependa da empresa/setor/região. 

Resultado ideal do diálogo com emissores: Relato consistente 

de ano a ano sobre questões que são realmente essenciais para o 

negócio, não apenas fáceis de relatar

Desafios / próximos passos

• Falta de interesse dos investidores nos fundos de índices 

ESG, apesar de seu melhor desempenho

• Maior engajamento das empresas, deixando claro como as 

informações são usadas

• Resposta das empresas ao feedback de investidores em 

relação aos ODS passará, provavelmente, por uma lente de 

materialidade

• O simples fato de uma empresa “ser sustentável” não parece 

isolá-la contra atividades predatórias do mercado

• Ambiente competitivo de mercado limita a capacidade das 

empresas em promover maior disclosure

Investidores 

Conclusão do evento “WFE-GRI: Streamlining ESG Reporting”, Londres, 2017.



INFORMAÇÃO PÚBLICA 16

Vale a reflexão 
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Muito obrigada! 
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Sustentabilidade

Tel: +55 11 2565-7526 / 6195 / 4245

E-mail: sustentabilidade@b3.com.br

mailto:sustentabilidade@b3.com.br

