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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$51 bilhões em valor de mercado¹

Receitas de R$4,4 bilhões em 2017²

Mais de R$12 bilhões distribuídos aos 
acionistas em 10 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

Membro Sustainability Working Group da WFE, 2014

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. Membro do 

Sustainable Development Goals Advisory Committee, 2016

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

presidente do Comitê Brasileiro do Pacto Global. Sonia Favaretto eleita como 

uma das dez “2016 Local SDG Pioneers”. 

B3 – uma das maiores empresas provedoras de infraestrutura 

para o mercado financeiro do mundo em valor de mercado

¹ Valor de mercado em 30/04/2018. 6ª maior bolsa em termos de valor de mercado.

² Informações combinadas gerenciais.
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Objetivos do Desenvolvimento do Milênio
(2000 – 2015)

• Foram estabelecidos por um pequeno grupo e aprovados em 
assembleia.

• Adotados por mais de 150 países-membros da ONU. 

• Temas voltados ao enfrentamento da pobreza, baixos níveis de 
saúde, entre outras demandas predominantemente dos países 
pobres. 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(2015 – 2030)

• Início da elaboração na Rio+20, com apoio e  colaboração de governos, 
empresários, especialistas, o Sistema ONU e milhares de pessoas ao redor 
do mundo, por meio de consultas presenciais e on-line.

• Prioridades globais para o desenvolvimento sustentável, a chamada 
Agenda de Desenvolvimento Pós-2015. Temas mais amplos e direcionados 
para todos os países. 

• Em setembro, os ODS foram aprovados durante a Assembleia Geral da 
ONU.
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No one will be left behind



INFORMAÇÃO PÚBLICA 5

“The sustainable development goals as a network of targets” 

Relatório do  Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, mar/15.

• Das 107 metas, 60 se referem a pelo menos um outro objetivo além daquele a qual pertencem e

19 ligam 3 ou mais objetivos.

Relatório: http://www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf

http://www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf
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SDG Pionner ISE
Relate ou Explique

para os ODS
B3 Social 

ODS na B3

Sonia Favaretto – Reconhecida em 2016 como uma 

SDG Pioneer

Lançado em 2016 como parte da campanha “Making

Global Goals Local Business” do Pacto Global da (ONU),

o programa Local SDG Pioneers reconhece pessoas que

estão trabalhando pelo avanço dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável.

SDG Pioneer Brasil

• 2016: 2 pessoas reconhecidas

• 2017: 1 pessoa reconhecida

ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial

A partir da carteira 2016 os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) foram incorporados no índice. Abordagem

integrada com perguntas estruturadas a fim de que as empresas

possam analisar implicações práticas, prever recursos,

indicadores e metas frente à agenda dos ODS.

Resultados

Em 2017, quase um quarto das

empresas listadas (147 de 443) estavam

vendo valor nessa agenda, levando em

conta os ODS na elaboração de seus

relatórios anuais.

BVSA

Em 2011, a BVSA passou a adotar os ODMs como eixos 

temáticos para a seleção de projetos e, a partir de 2016 os 

ODS orientam na classificação, na capacitação e 

monitoramento e na aplicação dos indicadores.

Associação Profissionalizante (AP)

Desde 2016, a agenda dos ODS faz parte do planejamento 

pedagógico da AP - Associação Profissionalizante da B3.

Em Ação

Em 2017 o programa de voluntariado da B3 alinhou todas as 

suas ações com os ODS.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/institucional/sustentabilidade/na-bolsa/apresentacao/

PRI

PRI – Principles for Responsible Investment

Desde 2016 a B3 é membro do Sustainable 

Development Goals Advisory Committee.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/institucional/sustentabilidade/na-bolsa/apresentacao/
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• 100% das companhias realizam análises para identificar se há relação direta e relevante entre suas

práticas empresariais e os ODS (87% em 2017).

• 91% das companhias indicaram ter práticas que contribuem como o ODS 9 - Construir infraestruturas

resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação (54% em 2017).

• 98% companhias indicaram ter práticas que contribuem como o ODS 12 - Assegurar padrões de

produção e de consumo sustentáveis (81% em 2017).

• 6% das companhias declararam ter práticas relacionadas ao ODS 14 - Conservação e uso sustentável

dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável (8% em 2017).

• 87% das companhias indicaram ter práticas que contribuem como o ODS 16 - Promover sociedades

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos

e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis (67% em 2017).

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/institucional/imprensa/ultimos-releases/ise-2018.htm

Destaques da Carteira ISE 2018 – ODS (30 empresas)

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/institucional/imprensa/ultimos-releases/ise-2018.htm


INFORMAÇÃO PÚBLICA 8

A sua companhia elabora relatório de 

sustentabilidade ou integrado levando em conta 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS)? 

Quebra das explicações

Ainda não, mas 

pretendemos / 

estamos 

avaliando a 

possibilidade 

41%

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

Sim

13%

Não, mas 

explicaram

20%

443

EMPRESAS LISTADAS  

Relate ou Explique para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Em parceria com a GRI 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/institucional/sustentabilidade/nas-empresas/relate-ou-explique/

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/institucional/sustentabilidade/nas-empresas/relate-ou-explique/
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Pra quem não sabe aonde 

vai, qualquer caminho serve



INFORMAÇÃO PÚBLICA 10

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Nas bolsas de valores

• Em 2015, a SSE publicou um documento que destaca os 4 ODS mais relevantes para as atividades das

bolsas de valores.

• O ODS 8 também foi considerado pela SSE um ODS relevante para as bolsas no

seu relatório bienal, o 2016 Report on Progress.

http://www.sseinitiative.org/ourwork/sdgs/

http://www.sseinitiative.org/ourwork/sdgs/
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Relatório “Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals”, 

PwC, 2015 c/ signatários do PG, membros GRI e sociedade civil, 986 respostas

https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/SDG%20Research_FINAL.pdf

https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/SDG Research_FINAL.pdf


INFORMAÇÃO PÚBLICA 12

O copo está 

meio cheio ou 

meio vazio?
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Sustentabilidade

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

E-mail: sustentabilidade@b3.com.br

mailto:sustentabilidade@b3.com.br

