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RESUMO

O trabalho explora a questão da incorporação de considerações de ordem social e ambiental às práticas e relatos das sociedades empresárias 
cotizadas no mercado de valores mobiliários brasileiro. Trata-se de tema atual, relevante e alinhado a dois dos principais eixos epistemológicos do 
Seminário de Pesquisa da Estácio, a Sustentabilidade e os Direitos Humanos. Embora a integração das práticas relacionadas à sustentabilidade já 
se apresente como objeto relativamente recorrente nas análises contemporâneas sobre a atuação/governança das sociedades empresárias, o 
mesmo não se pode dizer em relação à problematização central orientadora da presente pesquisa, isto é, as investigações mais específicas sobre 
qual o papel a ser desempenhado em relação aos temas pelas instituições administradoras de mercados de valores mobiliários onde as 
sociedades empresárias se encontram listadas/cotizadas. Portanto, o debate empreendido no trabalho, marcado por originalidade e relevância, 
presta-se a contribuir com as reflexões interdisciplinares tradicionalmente cultivadas neste evento que congrega docentes/pesquisadores de 
diversas partes do País. A pesquisa, de abordagem quanti-qualitativa, possui perfil exploratório e foi baseada nas técnicas de revisão bibliográfica 
e documental, assim como no levantamento, análise e consolidação de dados secundários obtidos em sítios eletrônicos. Realizaram-se as 
principais buscas no site da B3, instituição administradora do mercado de capitais brasileiro. O objetivo do trabalho é identificar e analisar o papel 
da B3 no que diz respeito à criação e manutenção de um sistema de incentivos e monitoramento de boas práticas empresariais no campo da 
sustentabilidade, por parte das sociedades empresárias listadas. Com a pesquisa, percebeu-se que por intermédio de instrumentos editados pela 
B3, denominados Relate ou Explique, um no sentido da recomendação da divulgação pública de performances econômicas, sociais e ambientais 
das sociedades empresárias através dos chamados relatórios sobre sustentabilidade (informes não financeiros); o outro, no sentido da inserção 
aos relatórios de ações e estratégias das sociedades empresárias alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, torna-se possível uma melhor avaliação a respeito da coerência e da compatibilidade entre discursos e práticas empresariais, assim como 
o engajamento das sociedades empresárias nos temas que lhe são direta ou indiretamente relacionados. Resultados da pesquisa indicam que os 
instrumentos Relate ou Explique editados pela B3 acarretaram evolução nas boas práticas de governança nessa área, com incremento da 
transparência em matéria de informes sobre sustentabilidade empresarial e, na sequência, também no que diz respeito à inclusão, aos relatos 
sobre sustentabilidade, de ações e estratégias das sociedades empresárias voltadas ao atingimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações Unidas. Conclui-se que, embora disponha somente de instrumentos que caracterizam direito 
brando/flexível, a instituição administradora do mercado de capitais brasileiro, B3, tem desempenhado um importante papel indutor da 
sustentabilidade empresarial por intermédio de um sistema de incentivos e monitoramento. No primeiro aspecto, situam-se as recomendações 
constantes dos instrumentos Relate ou Explique (direito brando/flexível); no segundo, situam-se o monitoramento das adesões às boas práticas 
de governança nas áreas e a divulgação, ao público em geral, de informações detalhadas sobre as sociedades empresárias que cumprem (nesse 
caso, com a indicação do local onde podem ser encontradas as informações referentes aos relatos de cada uma das sociedades empresárias) ou 
não cumprem (nesse caso, com referências ao porquê) as recomendações relacionadas à sustentabilidade e aos 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas.
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