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COMUNICADO AO MERCADO  

  

O Banco do Brasil S.A. (BB) foi selecionado para integrar o Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade (DJSI), da Bolsa de Valores de Nova Iorque, na carteira Dow Jones 

Sustainability Emerging Markets.  

2. Na avaliação de 2017 do DJSI o BB foi considerado benchmark mundial (nota 

máxima) nos seguintes temas do setor Bancos: Materialidade, Políticas e Medidas de 

Prevenção ao Crime; Estabilidade Financeira e Risco Sistêmico; Riscos e 

Oportunidades Negociais na Dimensão Ambiental; Filantropia e Cidadania 

Corporativa; e Inclusão Financeira. 

3. Também cabe destacar que na avaliação deste ano houve evoluções 

significativas no desempenho do BB nos seguintes temas: Código de Conduta 

Negocial; Estratégia Fiscal; Ecoeficiência e Indicadores de Práticas Trabalhistas.  

4. Em relação ao DJSI World, o BB não será parte integrante desta carteira no 

próximo período, uma vez que o nível mínimo para participação evoluiu ligeiramente 

acima do score alcançado pelo BB. 

5. O índice é revisado anualmente com base em questionários enviados às 

empresas e informações públicas das companhias. Neste ano, o levantamento 

abrangeu as 3.484 maiores empresas por valor de mercado baseado no free float, 

representando 24 setores de atuação. Essa análise é feita com base em questionários 

respondidos pelas empresas e em informações de domínio público disponíveis em 

relatórios anuais e websites de relações com investidores.  

6. A participação na carteira Emerging Markets do DJSI demonstra   o 

reconhecimento do mercado à decisão do BB em incorporar sustentabilidade à 

estratégia corporativa, reflexo do equilíbrio entre a geração de resultados econômicos, 

a justiça social e a responsabilidade ambiental.  

 

 Brasília, 11 de setembro de 2017.  

  

Bernardo Rothe 

Gerente Geral de Relações com Investidores  


