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ECOEFICIÊNCIA 

 Coleta Seletiva  

Todos os colaboradores da BM&FBOVESPA são incentivados a separar o lixo 

que produzem, em suas estações de trabalho, para a reciclagem. Além de papel, 

plástico, vidro e metal, também são coletados e destinados corretamente pilhas 

e baterias. Anualmente, toda verba arrecadada com a coleta seletiva é doada 

para uma instituição social indicada pelos colaboradores da Bolsa e o GT Em 

Ação, formado pelos funcionários voluntários. 

 

 Adoção de Papel de Floresta Certificada  

Pensando no uso consciente de recursos e nos impactos ambientais e sociais, 

a BM&FBOVESPA apenas utiliza papéis certificados pelo Forest Stewardship 

Council (FSC) em suas impressões, papelaria e materiais de divulgação em 

geral. Esta prática garante a procedência e o processo ecologicamente correto 

do material. 

 

 Adoção de Equipamentos Ecoeficientes  

Visando reduzir o consumo de energia elétrica e, consequentemente, a emissão 

de gases de efeito estufa (GEE), na BM&FBOVESPA são utilizadas lâmpadas 

que consomem menos energia, aparelhos de ar condicionado mais inteligentes 

e todos os elevadores foram modernizados para também contribuir com esta 

iniciativa. 

 

 Impressão Consciente  

Em 2012, a BM&FBOVESPA implantou um novo sistema de gestão de 

impressão para fomentar o uso mais consciente de papel, reduzir os custos de 

manutenção e de energia e aumentar a segurança da informação. As 

impressoras foram substituídas por equipamentos mais modernos e 

multifuncionais, que possibilitam uma redução expressiva no consumo de papel, 

e um resultado positivo em relação às folhas impressas em preto e branco, 

colorido e maior aproveitamento com o incentivo da impressão frente e verso. 

 

https://br.fsc.org/pt-br
https://br.fsc.org/pt-br
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ECOEFICIÊNCIA 

 Extrato Eletrônico  

A partir de 2011 foi interrompido o envio do informativo impresso de 

“Confirmação de Movimentação de Ativos” aos investidores institucionais, que 

passaram a ser acompanhados online, através do Canal Eletrônico do Investidor 

(CEI), promovendo significativa redução no consumo de papel, além da redução 

de custos provenientes do envio do informativo. Em 2015, além de poderem 

acessar os informativos no CEI, os investidores passaram a recebê-lo por e-mail, 

através de mensagens criptografadas (que solicitam senha de uso pessoal) e de 

notificações via celular (SMS) para garantir a segurança das informações. 

 

 Carona Solidária  

O Programa Carona Solidária da BM&FBOVESPA, que atua através do site 

Caronetas possibilita aos colaboradores da Bolsa compartilhar o uso do 

automóvel com seus colegas de trabalho e desta maneira reduzir a poluição e o 

trânsito, além de propiciar a integração. 

 

 Bicicletário  

O bicicletário da BM&FBOVESPA, inaugurado em 2011, tem o objetivo de 

incentivar os funcionários a adotar uma vida mais saudável, utilizando a bicicleta 

como meio de transporte para o trabalho. Consta também com vestiários, para 

maior comodidade do usuário. 

 

 Serviços de Bikeboy  

Desde 2011, a BM&FBOVESPA contrata para distâncias reduzidas os serviços 

de uma empresa especializada em entregas via bicicleta. Com esta iniciativa, a 

Bolsa reduz suas emissões gases de efeito estufa. 

 

 

 

 

https://cei.bmfbovespa.com.br/CEI_Responsivo/
https://cei.bmfbovespa.com.br/CEI_Responsivo/
http://www.caronetas.eco.br/

