
 
 

B3 divulga resultados do “Relate ou Explique para os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” 

São Paulo, 22 de setembro de 2017 – A primeira divulgação de resultados do 
“Relate ou Explique para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” 
apresenta os esforços das empresas listadas na B3 em publicar relatórios de 
sustentabilidade ou integrado levando em conta os ODS, um conjunto de 17 
objetivos globais definidos em 2015 pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). Dentre as companhias consultadas, 147 responderam ao questionário, o 
equivalente a 33% do total das listadas na Bolsa. Dessas 147, 40% divulgam 
seus relatórios considerando os ODS, estão elaborando, pretendem ou estão 
estudando a possibilidade de como considerar os ODS em seus relatórios.  

São 60 empresas que estão levando em conta os ODS em seus relatórios, 7 que 
estão elaborando seus relatórios levando em conta os ODS e 36 empresas que 
pretendem ou estão avaliando a possibilidade de ter os ODS em seus relatórios 
de sustentabilidade ou integrados.  

 

“Os resultados mostram que já temos quase um quarto das empresas listadas 
vendo valor nessa agenda e estão levando em conta os ODS na gestão, apesar 
do lançamento recente dos objetivos, em 2015. É certo que temos muito a 
avançar, mas para o primeiro ano da iniciativa podemos ver que essa agenda da 
ONU está ganhando força no mercado”, afirma Sonia Favaretto, Diretora de 
Imprensa, Sustentabilidade, Comunicação e Investimento Social da B3. 



A avaliação positiva é compartilhada com a diretora da Global Reporting Initiative 
(GRI) Brasil, Glaucia Terreo, que trabalha em parceria com a B3 nessa iniciativa. 
“Este primeiro resultado mostra que há uma parte significativa das empresas 
listadas que já estão atentas a esses desafios. O projeto é um convite para que 
juntos possamos entender o papel das empresas listadas nesse processo para 
alcançarmos 2030 com resultados consistentes. Discussões importantes serão 
realizadas durante alguns workshops nos próximos meses. Participar deste 
projeto é mais do que uma atividade, é trabalhar no nosso legado”, afirma 
Glaucia. 

A iniciativa da B3 em parceria com a GRI tem o objetivo de fomentar o 
entendimento dos ODS e sua incorporação progressiva à estratégia empresarial. 
A  pesquisa  será anual e é alinhada 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. 

Além do diagnóstico, a iniciativa terá workshops em parceria 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.  

Para visualizar o resultado completo do “Relate ou Explique para os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável”, basta acessar o banco de dados no site da 
B3 com os links para os relatórios das empresas, as explicações das que ainda 
não adotam a prática e as que não deram resposta. 

Sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
  
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. 

 

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

