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Considerações Iniciais

Esta apresentação pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e previsões da 
administração sobre eventos ou resultados futuros.  Tais declarações não são dados históricos, estando baseadas 
em dados competitivos, financeiros e econômicos disponíveis no momento e em projeções atuais acerca da 
indústria na qual a BM&FBOVESPA se insere.
Os verbos “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “planejar”, “projetar”, “almejar” e outros verbos 
similares têm a intenção de identificar estas declarações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar 
em diferenças materiais entre os dados atuais e as projeções desta apresentação e não garantem qualquer 
desempenho futuro da BM&FBOVESPA.
Os fatores que podem afetar o desempenho incluem, mas não estão limitados a: (i) aceitação pelo mercado dos 
serviços prestado pela BM&FBOVESPA; (ii) volatilidade relacionada (a) à economia e ao mercado de valores 
mobiliários brasileiros e (b) à indústria altamente competitiva na qual a BM&FBOVESPA opera; (iii) alterações (a) na 
legislação e tributação nacional e estrangeira e (b) nas políticas governamentais relacionadas aos mercados 
financeiros e de valores mobiliários; (iv) crescimento da competição, com novos participantes nos mercados 
brasileiros; (v) habilidade em adaptar-se às rápidas mudanças no ambiente tecnológico, incluindo a 
implementação de funcionalidades otimizadas requeridas pelos clientes da BM&FBOVESPA; (vi) habilidade em 
manter um processo contínuo de introdução de competitivos novos produtos e serviços enquanto mantém a 
competitividade dos já existentes; (vii) habilidade em atrair novos clientes nas jurisdições nacional e estrangeira; 
(viii) habilidade em expandir a oferta de produtos da BM&FBOVESPA em jurisdições estrangeiras.
Todas as declarações nesta apresentação são baseadas em informações e dados disponíveis na data em que foram 
feitas, a BM&FBOVESPA não se obriga a atualizá-las com base em novas informações ou desenvolvimentos futuros.
Esta apresentação não se constitui em uma oferta de venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor 
mobiliário; tampouco deve haver qualquer venda de valor mobiliário onde tal oferta ou venda pudesse ser ilegal 
antes de registro ou qualificação de acordo com lei de valores mobiliários. Nenhuma oferta deve ser feita à exceção 
de um prospecto que atenda os requisitos da Instrução CVM 400 de 2003 e suas alterações.
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Relatório Anual 2015 BM&FBOVESPA
Processo de construção

2º Bolsa no mundo e a 1º das Américas a fazer o relatório anual pelo modelo GRI (Global
Reporting Initiative).

2015: pelo sétimo ano consecutivo, seguimos as diretrizes da Global Reporting Initiative
(GRI) e, pela primeira vez, elaboramos e divulgamos nossa matriz de materialidade, de
acordo com o padrão de GRI G4.

A governança interna do Relatório Anual é composta por 5 Diretorias:

1. Relações com Investidores

2. Comunicação, RH e Educação

3. Controles Internos, Compliance e Risco Corporativo

4. Imprensa e Sustentabilidade

5. Financeira
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Destaques Financeiros 2015 (vs. 2014)

Rec. total: R$2.458,8 milhões, +9,5%

Seg. BM&F: R$1.074,5 milhões, +24,0%

Seg. Bovespa: R$903,0 milhões, -7,6%

Outras linhas de negócios (não ligadas a volumes): 
R$481,3 milhões, +19,6%

Desp. ajust.¹: R$614,3 milhões, +3,7%

Res. operacional: R$1.366,0 milhões, +11,4%

Lucro líq. ajust.²: R$1.819,2 milhões, +23,0% (LPA ajust. 
de R$1,02)

Proventos: R$1.242,6 milhões, R$0,70 por ação (73,3% 
do lucro societário ex-impactos do CME e impairment³)

Recompra: R$286,8 milhões

Distribuição de Receitas de 2015

Receita 
Total 

R$2.458,8 
milhões

1 Despesas ajustadas pela: (i) depreciação e amortização; (ii) plano de concessão de ações – principal e encargos – e de opções de ações; (iii) impostos sobre dividendos recebidos do CME Group; e (iv) provisões e transferência de multas.              
² Lucro líquido ajustado pelo (i) reconhecimento do passivo diferido relacionado à amortização do ágio, para fins fiscais; ( ii) plano de concessão de ações – principal e encargos –, líquidos de dedutibilidade, e de opções de ações; (iii) 
participação em coligada (CME Group), líquida de impostos sobre dividendos, contabilizada pelo método de equivalência patrimonial; (iv) impostos a compensar pagos no exterior; (v) impactos dos créditos de JCP; (vi) impacto não 
recorrente do desinvestimento no CME Group; (vii) impacto não recorrente da descontinuidade do método de equivalência patrimonial; e (viii) impairment, líquido de imposto. ³Redução do valor recuperável do ativo Bovespa Holding.

Destaques Financeiros de 2015 e Distribuição de Receitas
Modelo de negócio resiliente e crescimento das receitas



Investor Briefing ESG BM&FBOVESPA 5Informação Pública

Relatório Anual 2015 BM&FBOVESPA
Matriz de materialidade

Quais são os temas 
relevantes para a 
Administração da 
BM&FBOVESPA e 
seus principais 
stakeholders
quando se pensa 
na sustentabilidade 
de negócios?
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1. Excelência Tecnológica e Operacional
Investimentos relevantes em tecnologia e processos

Investimento de cerca de R$1,6 
bilhão (2010 - 2016) para construir 

uma Infraestrutura de TI, Risco e 
operacional “estado da arte”

Eficiência de capital para clientes

Atrair e reter clientes e fortalecer o 
relacionamento com intermediários

Desenvolver mercados e produtos

Alavancagem operacional para a 
BM&FBOVESPA

Inovar e melhorar a robustez do 
mercado à frente de exigências 

regulatórias

Alta performance: alta disponibilidade, 
latência inferior a milissegundos, baixo 
desvio padrão

Alavancagem operacional: capacidade de 
fácil escalabilidade

Eficiência de capital para clientes: cálculo de 
risco integrado (ações e derivativos – Balcão 
e Listados); e unificação das janelas de 
liquidação

Racionalização e padronização dos 
regulamentos, procedimentos e exigência 

OTC MARKET

Eficiência de capital para clientes: cálculo de 
risco integrado (Derivativos de Balcão e 
Listados)

Relacionamento com clientes: 
fortalecimento das relações com os clientes

NOVO
DATA CENTER

Relacionamento com clientes: capacidade 
para hospedar infraestrutura de 
participantes e clientes

Capacidade significativa para expandir co-
location
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Sucessivos recordes superados ao longo dos últimos anos, sem 
episódios de atraso ou indisponibilidade

Evolução do número de mensagens/dias (em milhões)

Fonte: BM&FBOVESPA. 
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BM&F Mensagens Bovespa Mensagens

Início PUMA
Seg. BM&F

Início PUMA
Seg. Bovespa

1. Excelência Tecnológica e Operacional (cont.)
Desempenho do sistema de negociação PUMA
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Evolução do número e recorde de negócios (em milhares)

Fonte: BM&FBOVESPA. 

Em um ano... 10 quebras de recorde de negócios, +72MM de cálculos 
de risco, +1,8MM de simulações de risco e 99,9% de disponibilidade

1. Excelência Tecnológica e Operacional (cont.)
Desempenho da Clearing BM&FBOVESPA (derivativos)
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2. Solidez Financeira
Retorno ao acionista e atuação como contraparte central

Foco no controle de despesas anulou a maior parte dos efeitos da inflação ao 
longo dos últimos anos

(em R$ milhões)

DISCIPLINA ORÇAMENTÁRIA (evolução das despesas ajustadas¹)

 2015 vs. 2014: 3,72%
IPCA 2015: 10,67%²

 2016e vs. 2015: 6,61%4

IPCA médio 2016e: 7,04%³

 CAGR 2011-16e: 2,30%4

GAGR IPCA médio 2011-
16e: 7,09%³

ROBUSTEZ DE BALANÇO

Atuação como contraparte central (CCP) requer:

 Manutenção de posição de caixa relevante para fazer frente a eventuais necessidades da CCP (o caixa 
e o capital da BM&FBOVESPA fazem parte da estrutura de salvaguardas)

 Política de investimentos que prima por ativos líquidos e de baixo risco

 Manutenção de níveis conservadores de alavancagem financeira (baixo endividamento)

¹ Ajustadas por depreciação e amortização, plano de concessão de ações – principal e encargos –, plano de opções de ações e repasses de multas e provisões. ² IPCA de 2015 divulgados pelo Bacen. ³ IPCA 
2016 com base nas expectativas do mercado divulgados pelo Bacen em  20/05/2016. 4 Considera o ponto médio para 2016.
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3. Gestão de Risco
Gestão de riscos é algo intrínseco ao negócio da BM&FBOVESPA

Riscos de CCP

Governança e cadeia de responsabilidades

 Robusta estrutura organizacional composta por órgãos de governança (comitês) e áreas técnicas, 
estatutárias e não estatutárias

Ferramentas

 Gestão de risco pré-negociação (LiNe)

 Arquitetura de gestão de risco (CORE já está em operação para o mercado de derivativos)

1 - DETERMINAÇÃO 

DA ESTRATÉGIA 

ENCERRAMENTO
D+0 D+1 D+2 D+3 D+4 D+T...

Determinação da estratégia de encerramento 
da carteira  que, respeitando as restrições de 
liquidação de seus ativos/mercados, 
minimiza  o risco de perdas associadas ao 
processo de closeout, preservando 
estratégias de hedge existentes.

2 - AVALIAÇÃO

DE RISCO

D+0 D+1 D+2 D+3 D+4 D+T...

Definição de cenários (estresse) associados  
às dinâmicas de cada um dos fatores de risco 
relevantes para a carteira. Todos ativos e 
contratos são reavaliados considerando os 
cenários definidos nessa etapa (full
valuation).

3 - DETERMINAÇÃO 

DE  PERDAS

E GANHOS 

POTENCIAIS
D+0 D+1 D+2 D+3 D+4 D+T...

Cálculo e agregação intertemporal das perdas 
e ganhos associados a cada um dos cenários 
considerando a estratégia de encerramento 
definida.

RISCO DE 

ENCERRAMENTO

(CLOSEOUT)
Resultado: duas medidas de risco, de 
mercado e de liquidez, estimadas 
conjuntamente e consistentes entre si.

PERDA PERMANENTE PERDA TRANSIENTE

Visão geral do CORE: 
cálculo de risco de 
encerramento em 3 etapas
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4. Governança Corporativa
Adoção de melhores práticas

Destaques da Governança Corporativa

 Listagem no Novo Mercado

 Conselho de administração composto por pessoas com experiência em gestão de risco, 
finanças, regulação e tecnologia e que conta com comitês técnicos

 Câmaras consultivas e comitês de assessoramento ao Diretor Presidente (incluindo o comitê 
de sustentabilidade)

 Políticas (incluindo de sustentabilidade) e código de conduta

 Autorregulação de mercado (BSM e listagem de emissores)
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4. Governança Corporativa (cont.)
Adoção de melhores práticas

Gestão de Riscos Corporativos

Estrutura organizacional para identificar, monitorar e testar os impactos de uma possível materialização 
de riscos que afetem nossos negócios

Dentre outros riscos estratégicos e operacionais, a Companhia acompanha um indicador de risco 
específico de falha no tratamento de diretrizes socioambientais
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5. Gestão de Pessoas
Para a BM&FBOVESPA, seus profissionais são seu maior ativo

Perfil do Time

1.323 funcionários (395 mulheres e 928 homens)

69 estagiários (31 mulheres e 38 homens)

57 funcionários com deficiência (PCD), atendendo tanto a leis federal e estadual

Reconhecimento e valorização do mérito

Treinamentos, capacitação  e estimulo à educação

Avaliação de desempenho e feedback: planejamento/metas (o quê) e comportamentos/competências 
(como) 

Benefícios 

Plano de saúde, previdência, programa qualidade de vida e treinamentos

Direitos humanos e práticas trabalhistas

Homologação de fornecedores visando mitigar os riscos de imagem, trabalhistas, de trabalho infantil e 
escravo

Combate à corrupção

Programa de integridade, de acordo com as diretrizes da Lei Anticorrupção 12.846/2013
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6. Desenv. de Produtos, Mercados e Serviços
Papel da BM&FBOVESPA no desenvolvimento do mercado

Atuação da BM&FBOVESPA (visão simplificada)

Setor Real da 
Economia

BM&FBOVESPA
Investidores e 

participantes de 
mercado

Empresas e outros 
participantes 
buscando:

 Financiamento

 Proteção

Desenvolvimento e 
disponibilização de 
infraestrutura

Discussões com o 
mercado

Articulação com 
reguladores e 
governo

Estudos e análises

Diversificação de 
investimentos

Desenvolvimento e 
implantação de 
estratégias 
(proteção / 
alavancagem)

Desenvolvimento 
dos mercados de 

capitais e 
derivativos

Contribuição para 
o desenvolvimento 

sustentável
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6. Desenv. de Produtos, Mercados e Serviços (cont.)
Desenvolvimento de emissores

Desenvolvimento dos segmentos de listagem

Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1 (início do processo de revisão das regras)

Mercado de acesso: (BM&FBOVESPA Mais, ofertas com esforços restritos e alterações no arcabouço 
regulatório)

Programa Destaque das Estatais

4 linhas de ação: Transparência (Divulgação de Informações), Controles Internos, Composição da 
Administração e Compromisso do Controlador Público

Relate ou Explique para Relatório de Sustentabilidade ou Integrado

Desde 2012, a BM&FBOVESPA recomenda às empresas listadas que indiquem no Formulário de 
Referência (item 7.8) se publicam relatório com informações relacionadas às dimensões social, ambiental 
e de governança corporativa; e onde esse reporte está disponível. Em caso negativo, devem explicar por 
que não o fazem. Em 2015, 311 companhias (71,65% do total), participaram

Desenvolvimento de Índices

Desenvolvimento de índices que sirvam de referência para emissores e investidores, incluindo Índices de 
Sustentabilidade (ISE e ICO2) e Governança (IGC e ITAG)
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6. Desenv. de Produtos, Mercados e Serviços (cont.)
Desenvolvimento de produtos listados

Aumento de liquidez dos produtos listados

Atração de novos clientes e desenvolvimento da plataforma de empréstimo de ativos

Expansão do número de programas de formadores de mercado para opção sobre ações e derivativos 
financeiros e de commodities

Formador de mercado para futuro de IPCA (introduzido em mai/16)

Expansão do número de programas de BDRs Não Patrocinados (atualmente, são 106 programas)

Educação Financeira

Programas que vão dos níveis básico a avançado, voltados para todos os públicos

Tesouro Direto

Programas de incentivo e implantação de funcionalidades

Índices e ETFs

Parceria com a S&P Dow Jones Indices para desenvolvimento de novos índices de ações e renda fixa

ETFs de renda fixa

 Arcabouços regulatório e fiscal finalizados

 Discussões com os participantes de mercado para o lançamento do produto
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Política de Sustentabilidade BM&FBOVESPA
Aprovada pelo Conselho de Administração
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1ª bolsa do mundo a se tornar signatária do Pacto Global, ONU, 2004

1ª bolsa de mercados emergentes a se tornar signatária do 

PRI – Princípios para o Investimento Responsável, 2010

Membro do Conselho GRI Brasil e dos Conselhos Consultivos do CDP-LA e dos Indicadores 

Ethos

Publica relatório anual pela metodologia GRI G4

Integra o Índice Carbono Eficiente. É Presidente do Conselho Deliberativo do ISE – Índice de 

Sustentabilidade empresarial

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

Vice-Presidente da Sustainability Working Group 

da Federação Mundial de Bolsas (WFE)
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Instituto BM&FBOVESPA
Investimento social

Objeto Social
Promoção da educação, da cultura, do esporte e da assistência social

Projetos
Bolsa de Valores Socioambientais, Associação Profissionalizante, 

Clube de Atletismo, Espaço Esportivo e Cultural e Em Ação

Missão
Promover o desenvolvimento nacional por meio de iniciativas de 

educação, assistência social, cultura, esporte e  responsabilidade socioambiental

Visão
Ser um agente incrementador do capital social brasileiro

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP
Artigo 1º - O “INSTITUTO BM&FBOVESPA”  é uma instituição de educação e assistência social organizada sob a forma de 

associação de fins não econômicos, sem fins lucrativos, fundada em 16 de agosto de 2007, que se regerá por este Estatuto Social e 

pela legislação aplicável.

http://www.institutobmfbovespa.org.br/pt-br/home.asp

http://www.institutobmfbovespa.org.br/pt-br/home.asp
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ANEXO
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• A BM&FBOVESPA ficou pela terceira vez entre as 10 empresas brasileiras com

melhor transparência, de acordo com o Programa de Mudanças Climáticas do CDP

(Driving Sustainable Economies).

• Ocupou a terceira posição no ranking das empresas de países emergentes que melhor

divulgam suas emissões absolutas de CO2, de acordo com o estudo ET BRICS 300 –

2015 Carbon Ranking Report 2015, da consultoria britânica Environmental Investment

Organization.

• Em 2015, o Índice de Sustentabilidade Empresarial completou dez anos de estímulo

à transparência e ao desempenho socioambiental das empresas listadas na

BM&FBOVESPA.

• Em 26/11/2015, foi anunciada a 11ª carteira do ISE, em vigor de 04/01 a 29/12/2016,

reunindo 40 ações de 35 companhias representantes de 16 setores. O Índice conta

com um Conselho Deliberativo, presidido pela BM&FBOVESPA, formado por 11

instituições, tendo apoio técnico do GVces – Centro de Estudos em Sustentabilidade da

Fundação Getulio Vargas (FGV). Neste ano, 33 das 35 empresas abriram as respostas

do questionário.

Relatório Anual 2015 BM&FBOVESPA
Transparência de informações
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Relatório Anual 2015 BM&FBOVESPA
Gestão Ambiental 

Para a BM&FBOVESPA, gestão ambiental é parte de sua estratégia.

• A BM&FBOVESPA acompanha leis e acordos nacionais e internacionais, que possam desencadear a

tributação e/ou a criação de cape and trade (comércio de emissões, incluindo de carbono e carvão),

vinculados a metas de redução obrigatória e à oferta de produtos relacionados a mudanças climáticas.

• O Comitê Consultivo de Riscos Corporativos avalia, discute e monitora de maneira contínua os riscos

operacional, estratégico, financeiro, regulamentar, de imagem e socioambiental que compõem o perfil

de risco corporativo da BM&FBOVESPA. A Diretoria de Imprensa e Sustentabilidade é um dos integrantes e

endereça os aspectos ou os riscos socioambientais.

o As principais commodities agrícolas negociadas na Bolsa (café, milho, soja, boi gordo e etanol) são suscetíveis

a eventos físicos que podem influenciar o preço dessas mercadorias, bem como o valor de companhias listadas

cujas atividades estejam a elas atreladas. Para a bolsa, esses riscos – regulatórios e de incertezas climáticas –

são considerados indiretos e difíceis de ser estimados quantitativamente, mas são monitorados em sua matriz de

risco.

• O Comitê de Continuidade de Negócios discute e acompanha as providências da Companhia para

assegurar sua continuidade. Neste âmbito, foi constituído um GT sobre a crise hídrica, com o objetivo de

prover os esclarecimentos necessários para a classificação do risco

• Visando aumentar a transparência e o controle da gestão ambiental a Bolsa compromete-se a adotar

programas de ecoeficiência – dentre eles o Data Center, investimento estratégico para a companhia que

conta com a certificação ambiental LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design, Certified) – uso

da água, energia e papel, gerenciar adequadamente os resíduos sólidos, inclusive o lixo eletrônico e suas

emissões de gases de efeito estufa (GEE).
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Comparando-se os anos de 2013 e 2014

• Emissões do escopo 1: queda expressiva atrelada à redução na reposição de gases refrigerantes em 2014.

• Emissões escopo 2: elevação significativa devido ao Fator de Emissão do Grid Brasileiro, o qual subiu 41% em relação a

2013.

• Emissões escopo 3: redução significativa (35%) em relação a 2013, reflexo da queda nas emissões de deslocamento

casa-trabalho dos funcionários e das viagens de negócios.

4.902,68tCO2e4.858,63tCO2e4.339,15tCO2e

Relatório Anual 2015 BM&FBOVESPA
Gestão Ambiental 

Gestão das Emissões de GEE

• A Bolsa elabora, desde 2010, ano-

base 2009, Inventário de Emissões

de Gases de Efeito Estufa. O

inventário passou a ser verificado

por terceira parte e a integrar, a partir

de 2011, ano-base 2010, o Registro

Público de Emissões do Programa

Brasileiro do GHG Protocol, onde

está disponível para visualização e

download

(registropublicodeemissoes.com.br).

Além disso, a companhia compensa

suas emissões de GEE desde 2013,

retroativo a 2011 e 2012.



Investor Briefing ESG BM&FBOVESPA 24Informação Pública

• Relate ou Explique para Relatório de Sustentabilidade ou Integrado – Desde 2012, a BM&FBOVESPA recomenda às empresas

listadas que indiquem no Formulário de Referência (item 7.8) se publicam relatório com informações relacionadas às dimensões

social, ambiental e de governança corporativa; e onde esse reporte está disponível. Em caso negativo, devem explicar por que não o

fazem. Em 2015, houve ligeira elevação percentual: 311 companhias, que equivalem a 71,65% do total das listadas, estão

participando da iniciativa (contra 71,17% no ano anterior). Após 4 anos de indução da prática de transparência de informações ESG

pelas companhias listadas, o ‘Relate ou Explique’ cumpriu sua função: a partir de 2016, as companhias listadas passarão a informar

se publicam ou não informações socioambientais por meio de requisito do Regulador, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A

BM&FBOVESPA seguirá compilando as informações e divulgando os dados consolidados.

Relatório Anual 2015 BM&FBOVESPA
Indução de boas práticas

245

107
96

149
136

157

126

149
162

123

151
160

107
136 149 151

96

157
162 160

54,69% 26,48%31,47%33,71% 30,77% 35,52%

Não se manifestaram

Não publicam mas se manifestaram 

Publicam relatório

Junho

2012
Junho

2013

45,31%

66,29%

203 empresas aderiram 

em Junho/12 (base 448)

293 empresas aderiram 

em Junho/13 (base 442)

Comparativo junho de 2012 a junho de 2015

Junho

2014

28,83% 34,10% 37,07%

311 empresas aderiram 

em Junho/14 (base 437)

71,17%

Junho

2012
Junho

2013

Junho

2014
Junho

2015

311 empresas aderiram 

em Junho/15 (base 434)

71,65%

Junho

2015
Junho

2012

Junho

2013
Junho

2014

Junho

2015

Junho

2012

Junho

2013
Junho

2014

Junho

2015

28,34% 34,79% 36,87%

20 empresas em situação especial. Destas, 4 publicaram relatório e 4 não publicaram, mas se manifestaram em 2014.
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Plataforma de Indicadores

Consultar à base de dados acumulada

ao longo dos 10 anos da carteira,

possibilitando a geração de gráficos

dinâmicos e análises com base nos

critérios do questionário, indicadores e

temas. As empresas participantes do

ISE podem acessar dados referentes ao

seu próprio desempenho em acesso

restrito.

Wiki Linha do Tempo

• Disponível no Hotsite da iniciativa, traz

os principais marcos referentes ao ISE

em seus 10 anos de existência,

destacando fatos e curiosidades do

período.

• A Linha do Tempo estará disponível

para que as pessoas possam enviar

suas contribuições (formato Wiki).

Mundo ISE – Interface

Lúdica

Mapa on-line, ilustrado e interativo,

representando o conjunto de temas do

ISE e seus inter-relacionamentos,

conduzido gradualmente o usuário até

as perguntas do questionário.

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/378371/ISE-10-anos/

10anos.isebvmf.com.br

http://indicadores.isebvmf.com.br/

Relatório Anual 2015 BM&FBOVESPA
Ferramentas ISE 10 anos

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/378371/ISE-10-anos/
http://10anos.isebvmf.com.br/
http://indicadores.isebvmf.com.br/
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