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Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes 
 
 
À 
Diretoria da 
BM&F Bovespa S.A. 
São Paulo - SP 
 
 
Introdução 
 
Fomos contratados com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada sobre o 
“Inventário Corporativo de Emissões Diretas e Indiretas de Gases de Efeito Estufa” da BM&F 
Bovespa S.A., relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, elaborado sob a 
responsabilidade da sua Administração. Nossa responsabilidade é a de emitir um relatório de 
asseguração limitada sobre essas informações. 
 
Procedimentos aplicados 
 
Os procedimentos de asseguração limitada foram realizados de acordo com a Norma NBC TO 
3000 - Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, emitida pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), e com a ISAE 3000 - International Standard on Assurance 
Engagements, emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), 
ambas para trabalhos de asseguração que não sejam de auditoria ou de revisão de informações 
financeiras históricas e de acordo com o documento “The Greenhouse Gas (GHG) Protocol - 
Corporate Accounting and Reporting Standard - Revised Edition from WRI (World Resources 
Institute) e WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)”. 
 
Os procedimentos de asseguração limitada compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, 
considerando a relevância, a coerência, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os 
sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração do 
“Inventário Corporativo de Emissões Diretas e Indiretas de Gases de Efeito Estufa” da BM&F 
Bovespa S.A.; (b) o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos de 
consolidação dos indicadores por meio de entrevistas com os gestores responsáveis pela 
elaboração das informações; (c) a verificação das memórias de cálculo das emissões de gases de 
efeito estufa; e (d) a verificação, com base em amostragem, dos dados de consumo de energia 
direta e energia indireta utilizados nos cálculos das emissões de gases de efeito estufa. 
 
Critérios de elaboração das informações 
 
O “Inventário Corporativo de Emissões Diretas e Indiretas de Gases de Efeito Estufa” da BM&F 
Bovespa S.A. foi elaborado com base nos documentos “The Greenhouse Gas (GHG) Protocol 
Corporate Accounting and Reporting Standard” - (2004 Revised Edition) e “2006 IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories”. 
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As fronteiras consideradas para os cálculos das emissões foram as do Escopo 1 (emissões diretas 
de gases de efeito estufa), Escopo 2 (emissões indiretas de gases de efeito estufa originárias do 
consumo de eletricidade adquirida) e Escopo 3 (outras emissões indiretas de Gases de Efeito 
Estufa), de acordo com o GHG Protocol. 
 
Alcance e limitações 
 
Nosso trabalho teve como objetivo a aplicação de procedimentos de asseguração limitada sobre 
as informações qualitativas e quantitativas das emissões dos gases de efeito estufa contempladas 
no “Inventário Corporativo de Emissões Diretas e Indiretas de Gases de Efeito Estufa” da BM&F 
Bovespa S.A., não incluindo a avaliação da adequação das suas políticas, práticas, gestão ou 
desempenho relativos às emissões de gases de efeito estufa. 
 
Os procedimentos aplicados não representam um exame de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria das demonstrações contábeis. Adicionalmente, nosso relatório não 
proporciona asseguração limitada sobre o alcance de informações futuras (como, por exemplo, 
metas, expectativas e ambições) e informações descritivas que são sujeitas à avaliação subjetiva. 
 
Conclusão 
 
Com base em nosso trabalho, descrito neste relatório, não temos conhecimento de nenhum fato 
que nos leve a acreditar que os cálculos das emissões de gases de efeito estufa da BM&F 
Bovespa S.A., relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, não estão apresentados, 
em todos os aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes do GHG Protocol e com os registros 
e arquivos que serviram de base para a sua preparação. 
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