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12 de abril de 2017 
013/2017-DP 

C O M U N I C A D O  E X T E R N O  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmentos de Ações e Derivativos – 
Empresas Listadas 

Ref.: Proposta para Adoção do Modelo “Relate ou Explique para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável” por Empresas Listadas. 

A B3, cumprindo seu papel de desenvolver e aperfeiçoar o mercado de capitais no 
País, procura incentivar as boas práticas de transparência e de gestão por meio de 
diversas estratégias, entre as quais se destaca o “Relate ou Explique para Relatório 
de Sustentabilidade ou Integrado”, lançado em 2012. 
 
Exemplo muito importante na agenda de sustentabilidade, essa iniciativa 
recomendava que as empresas listadas indicassem, no Formulário de Referência 
(item 7.8 – “Descrição das relações de longo prazo relevantes da companhia que 
não figurem em outra parte deste formulário”), se publicavam relatórios de 
sustentabilidade ou integrado e onde estariam disponíveis ou, em caso negativo, 
explicassem por que não o faziam.  
 
Nesse formato, o “Relate ou Explique” vigorou até 2015, pois, a Comissão de 
Valores Mobiliários, em revisão de seu Formulário de Referência e em adição ao 
que já praticava, tornou o item 7.8 exclusivo para informações socioambientais a 
partir de 2016.  
 
Em virtude dos bons resultados desse modelo, a B3 lança o “Relate ou 
Explique para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, com 
mecanismo similar à iniciativa anterior, e recomenda que, a partir de 2017, as 
empresas listadas informem, anualmente, por meio de breve pesquisa 
eletrônica, a ser encaminhada ao RI das companhias na semana de 24/07/2017 
e preenchida até 14/08/2017, se elaboram relatório de sustentabilidade ou 
integrado levando em conta os ODS. Caso estas não o façam, a B3 solicita 
que essas empresas indiquem o motivo, escolhendo-o entre as opções que 
serão fornecidas.  
 
A B3 entende que a adoção dessa iniciativa permitirá o entendimento dos ODS e a 
incorporação progressiva destes à estratégia empresarial. 
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Assim como na primeira versão do “Relate ou Explique”, a Global Reporting 
Initiative (GRI) será nossa parceira e desenvolverá interações com as companhias 
(workshops de capacitação, por exemplo), a fim de auxiliá-las nesse caminho de 
entendimento e de prática dos ODS.  
 
As empresas brasileiras têm avançado de forma significativa em suas ações de 
sustentabilidade, que são, cada vez mais, percebidas como variáveis de impacto 
nos negócios.  
 
Nesse sentido, a B3, como ponto de sinergia entre empresas, intermediários, 
analistas e investidores, está consciente de sua responsabilidade e de sua 
capacidade de colaborar para o incremento dessa agenda. Por isso, solicitamos 
que tais empresas considerem essa nova iniciativa, voltada ao contínuo avanço do 
mercado de capitais brasileiro rumo a uma sociedade mais sustentável. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
Edemir Pinto 
Diretor Presidente 


