
 

B3 lança a iniciativa “Relate ou Explique para os  

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” 

São Paulo, 13 de abril de 2017 - A B3 lança hoje o “Relate ou Explique para os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. A partir deste ano, a B3 

pedirá às empresas listadas que informem anualmente se elaboram os seus 

relatórios de sustentabilidade ou integrado levando em conta os ODS. Caso 

estas não o façam, a empresa solicita que as companhias indiquem o motivo. 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável, documento lançado em 2015 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU).  Esta nova agenda, define as 

prioridades e aspirações de desenvolvimento sustentável global para 2030, e 

busca mobilizar os esforços ao redor de uma série comum de objetivos e metas.  

  

A iniciativa da B3 acontece em parceria com a Global Reporting Initiative (GRI) 

e permitirá às empresas listadas o entendimento dos ODS e a incorporação 

progressiva destes à estratégia empresarial. O pedido será encaminhado às 

companhias na semana de 24/07/2017 e deverá ser preenchido até 14/08/2017, 

por meio de breve pesquisa eletrônica. As respostas ficarão públicas no site da 

B3 a partir do mês de setembro. 

  

Após o processo de pesquisa e compilação de dados, serão realizados 

workshops com a GRI a fim de engajar e capacitar as companhias sobre a 

publicação de relatório de sustentabilidade ou integrado levando em conta os 

ODS.  

  

O objetivo da iniciativa está alinhado com o papel da B3 em desenvolver e 

aperfeiçoar o mercado de capitais no País, ao incentivar as boas práticas de 

transparência e de gestão entre as empresas listadas por meio de diversas 

estratégias.  

  

  

Sobre a B3 

 A B3 S.A. (BVMF3) é uma empresa de infraestrutura de mercado financeiro de 

classe mundial e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais 

do setor de bolsas. Resultado da combinação de atividades entre a 

BM&FBOVESPA e a Cetip, cria e administra – em ambiente de bolsa e de balcão 

– sistemas de negociação, compensação, liquidação e registro para todas as 



principais classes de ativos, desde ações e títulos de renda fixa privada até 

derivativos de moedas, taxas de juro e de commodities, além de operações 

estruturadas e registro de ônus e gravames. A B3 também oferece serviços de 

central depositária e de sistemas de controle de risco até o beneficiário final e 

atua como contraparte central para as operações realizadas em seus mercados. 

É a companhia líder na prestação de serviços de entrega eletrônica das 

informações necessárias para o registro de contratos e anotações dos gravames 

pelos órgãos de trânsito. 

  

Com sede em São Paulo e escritórios em Nova York, Londres e Xangai, a B3 

reúne uma longa tradição de inovação em produtos e tecnologias, além de 

desempenhar funções importantes nos mercados financeiros e de capitais da 

região pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão 

de riscos e sustentabilidade. Atuando por meio de sua rede qualificada de 

intermediários, administra ambientes seguros e resilientes, aumentando a 

segurança, a solidez e a eficiência do mercado brasileiro e contribuindo para a 

formação de capital de longo prazo e para o crescimento econômico na região. 


