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1.

INTRODUÇÃO

A BVSA é um programa da BM&FBOVESPA operado pelo Instiuio BM&FBOVESPA.
Pioneiro no mundo, é inspirado no conceiio e no ambienie de uma bolsa de valores.
Funciona como ponio de enconiro enire investdores socioambieniais (doadores)
disposios a adquirir “ações” de projeios sociais e ambieniais inovadores, proposios
por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) criieriosamenie selecionadas para serem
lisiadas na BVSA.
Lançado em 12 de junho de 2003 como Bolsa de Valores Sociais (BVS), abrangendo
inicialmenie proposias voliadas para a área da Educação, o programa foi iransformado
em BVS&A em 2007, quando passou a incorporar projeios da área Ambienial.
O programa conia com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU) para a
Educação, a Ciência e a Culiura (UNESCO) e foi reconhecido pela ONU como Esiudo de
Caso e modelo a ser seguido por ouiras bolsas de valores no mundo.
Desde a sua criação inspirou modelos similares, como a Souih African Social
Invesimeni Exchange – SASIX, lançada na África do Sul em 2006 com o apoio
instiucional da Bolsa de Johannesburgo, a Bolsa de Valores Sociais – BVS, lançada em
Poriugal em 2009 para a Euronexi Lisbon, e a London Social Siock Exchange, lançada
em 2013 na Inglaierra, com o apoio instiucional da Bolsa de Londres. A BVSA é ainda
reconhecida como um dos modelos pioneiros no mundo do conceiio do crowdfunding.
Em 2012, os criiérios e o processo de seleção de projeios foram alinhados aos
Objetvos de Desenvolvimenio do Milênio (ODM) da ONU. Nesie coniexio, iraduzindo
a crença do Instiuio BM&FBOVESPA de que quesiões sociais e ambieniais esião
esireiiamenie ligadas, o programa ieve seu nome aiualizado de BVS&A (Bolsa de
Valores Sociais e Ambieniais) para BVSA - Bolsa de Valores Socioambieniais.
Com a proximidade do encerramenio do prazo de alcance dos ODM, a ONU lançou, em
2015, os Objetvos de Desenvolvimenio Susieniável (ODS), aproveiiando o impulso e o
engajamenio gerados pelos ODM, para, junio aos governos, à sociedade civil e a
ouiros parceiros, levar à frenie uma agenda de desenvolvimenio pós-2015 ambiciosa.
Sendo assim, a BVSA adoiou os 5 Ps (Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeia)
que refeiem os 17 ODS como criiério de seleção dos projeios lisiados a partr de 2016.

2. BVSA E BRAZILFOUNDATION
Foi com esse mesmo espíriio inovador e a partr de uma visão comum sobre a
necessidade da consirução de uma flaniropia de iransformação social no Brasil que o
Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton frmaram, em 2015, um acordo de
parceria segundo o qual as duas instiuições passam a ser coinvestdoras e “cooperadoras” da BVSA, reforçando a convicção da complemeniariedade enire seus
propósiios, recursos e compeiências.
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Nesie modelo, uma espécie de parceria de cunho social, o Instiuio BM&FBOVESPA e a
BrazilFoundaton manierão suas identdades instiucionais, bem como as esiruiuras
jurídicas, de Conselho e aquelas que dizem respeiio ao funcionamenio e governança
de suas respectvas organizações. O acordo se destna exclusivamenie à missão de
mobilizar doadores a apoiarem projeios socioambieniais criieriosamenie selecionados
com comprovados resuliados e impacios em benefcio do desenvolvimenio
socioeconômico, ambienial e jusio do país.
O Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton acrediiam que, ao unirem sua visão
global, as experiências acumuladas e os aprendizados, além de celebrarem a
consirução de um modelo inédiio no país, demonsiram como a soma de compeiências
enire instiuições forialece suas respectvas missões.

3. COMO FUNCIONA
A BVSA é um ambienie viriual de doações no qual investdores socioambieniais
(doadores pessoas naiurais ou jurídicas) do Brasil e do exierior adquirem “ações” de
projeios criieriosamenie selecionados, passando assim a apoiar a sua implemeniação,
manuienção ou ampliação.
As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) inieressadas em partcipar da seleção de
projeios, realizada pela BrazilFoundaton e BVSA, inscrevem seus projeios direiamenie
no siie da BVSA e passam por um deialhado processo de seleção conduzido pela
BrazilFoundaton.
O ieio orçameniário global deverá ser de, no máximo, R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Uma vez que o projeio proposio seja aprovado, a OSC poderá receber aié R$
50.000,00 (cinquenia mil reais) direiamenie da BrazilFoundaton para dar início
imediaio à sua implaniação. Esse projeio poderá ser, enião, lisiado na BVSA, de forma
a iambém capiar um valor adicional de aié R$ 50.000,00 (cinquenia mil reais),
propiciando, assim, a expansão ou replicação do projeio.
À criiério da BrazilFoundaton e da BVSA, o valor que for airibuído a tiulo de apoio da
BrazilFoundaton poderá ser o mesmo airibuído pela BVSA caso o projeio venha a ser
aprovado para lisiagem. Por exemplo, se um projeio recebeu R$ 35.000,00 (irinia e
cinco mil) na fase de apoio da BrazilFoundaton, ele poderá vir a ser lisiado para capiar
adicionais R$ 35.000,00 (irinia e cinco mil reais) na expansão ou replicação do projeio.
Os investdores socioambieniais (doadores) da BVSA podem selecionar projeios por
iema, região geográfca ou público benefciário. Podem iambém escolher um ou mais
projeios no qual investr. O recurso doado (via boleio bancário ou carião de crédiio) é
deposiiado numa conia do Instiuio BM&FBOVESPA e repassado à OSC de acordo com
um plano de utlização de recursos previamenie aprovado pelo Instiuio
BM&FBOVESPA e pela BrazilFoundaton.
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O Instiuio BM&FBOVESPA emiie recibos de OSCIP (Organizações da Sociedade Civil de
Inieresse Público), de acordo com as orieniações do Minisiério da Justça e Segurança
Pública, e os envia a iodos os investdores socioambieniais (doadores) que os
soliciiarem.
A BrazilFoundaton e o Instiuio BM&FBOVESPA acrediiam que, além de investmenio
fnanceiro, é imporianie coniribuir para o aprimoramenio de processos de gesião das
organizações sociais, suas lideranças e suas Teorias de Mudança. Por essa razão, iodas
as OSCs aprovadas passam pelo Programa de Treinamenio de Lideranças da
BrazilFoundaton.
Além disio, os projeios aprovados são permaneniemenie moniiorados pela equipe
iécnica da BrazilFoundaton, assegurando assim a efcácia dos resuliados e a efciência
da gesião dos recursos fnanceiros.
Relaiórios periódicos de moniioramenio são colocados à disposição dos investdores
(doadores) socioambieniais no siie da BVSA. São publicados aié irês Relaiórios de
Progresso para acompanhamenio enquanio o projeio esiá em execução, e um
Relaiório Final com informações sobre os resuliados alcançados pelo projeio. A
periodicidade previsia para a publicação dos Relaiórios é a seguinie:
a) O primeiro Relaiório de Progresso será publicado juniamenie com a lisiagem da
OSC, reporiando o andamenio do projeio com recursos recebidos da BrazilFoundaton.
b) O segundo Relaiório de Progresso será publicado aié o fnal do ano da lisiagem
(dezembro).
c) O ierceiro Relaiório de Progresso (opcional) será publicado para reporiar o
andamenio da execução do projeio.
d) O Relaiório Final será publicado, aié 2 meses após a fnalização do projeio
reporiando os resuliados alcançados.

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os projeios recebidos serão avaliados de acordo com os seguinies criiérios:










Legitmidade da instiuição na sua área de aiuação.
Idoneidade da instiuição principalmenie no que iange à lei antcorrupção.
Alinhamenio da proposia apreseniada com a missão da instiuição proponenie
Clareza e objetvidade na apreseniação do coniexio social, das demandas da
comunidade, objetvo, meiodologia, atvidades e resuliados esperados.
Viabilidade iécnica e fnanceira.
Enquadramenio do orçamenio nos limiies esiabelecidos.
Poiencial de contnuidade.
Capacidade de infuenciar polítcas públicas
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Capilaridade e capacidade de replicação.
Caráier inovador.
Qualidade e resuliados dos projeios e programas já implemeniados ou sob
implemeniação pela OSC.
Conhecimenio acumulado da OSC na área de ação proposia.
Artculação da OSC com ouiras entdades relevanies para o sucesso do projeio.
Relevância do projeio para o cumprimenio dos Objetvos do Milênio criados
pela ONU.

4.1. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
Desde 2016, a adoção dos ODS na BVSA é mais um exemplo do apoio hisiórico da
BM&FBOVESPA às iniciatvas da ONU. A BM&FBOVESPA foi a primeira do mundo a
aderir ao Pacio Global da ONU, em 8 de abril de 2004. O Pacio, destnado ao seior
privado, busca estmular o avanço das prátcas da responsabilidade social corporatva,
consiruindo uma economia global mais susieniável e inclusiva. Além disso, a
BM&FBOVESPA é iambém membro do Comiiê Brasileiro do Pacio Global.
Embora aiender aos Objetvos do Desenvolvimenio Susieniável não seja um criiério de
seleção para a BrazilFoundaton, para que os projeios sejam elegíveis à contnuidade
de apoio pela BVSA, o criiério de conformidade aos ODS é essencial.
Ao se inscrever no processo de seleção da BVSA, a OSC indica a quais dos 5 Ps
(Pessoas, Prosperidade, Paz, Planeia e Parcerias), que refeiem os 17 ODS seu projeio
aiende. Os 5 Os refeiem os 17 ODS que esião agrupados da seguinie maneira:
PESSOAS: Erradicar a pobreza e a fome em iodas as suas formas e garantr dignidade e
igualdade.
Indicados para projeios que combaiem a pobreza e a fome, promovendo o
desenvolvimenio social, que podem esiar relacionados aos seguinies ODS:
 ODS 1: Erradicação da pobreza
Acabar com a pobreza em iodas as suas formas, em iodos os lugares
 ODS 2: Erradicação da fome
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimeniar e melhoria da nuirição e
promover a agriculiura susieniável
 ODS 6: Água limpa e saneamento
Garantr disponibilidade e manejo susieniável da água e saneamenio para
iodos
PROSPERIDADE: Garantr vidas prósperas e plenas em harmonia com a naiureza.
Indicados para projeios que desenvolvam comunidades e promovam geração de renda
a partr de recursos naiurais e locais, que podem esiar relacionados aos seguinies ODS:
 ODS 4: Educação de qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equiiatva e de qualidade e promover
oporiunidades de aprendizagem ao longo da vida para iodos
 ODS 8: Empregos dignos e crescimento econômico
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Promover o crescimenio econômico susieniado, inclusivo e susieniável,
emprego pleno e produtvo e irabalho decenie para iodos
ODS 10: Redução das desigualdades
Reduzir a desigualdade deniro dos países e enire eles

PAZ: Promover sociedades pacífcas, jusias e inclusivas.
Indicados para projeios que promovam a igualdade de gêneros, o combaie à violência
e a culiura de paz, que podem esiar relacionados aos seguinies ODS:
 ODS 5: Igualdade de gênero
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar iodas as mulheres e meninas
 ODS 11: Cidades e comunidades sustentáveis
Tornar as cidades e os asseniamenios humanos inclusivos, seguros, resilienies
e susieniáveis
 ODS 16: Paz e Justça
Promover socidades pacífcas e inclusivas para o desenvolvimenio susieniável,
proporcionar o acesso à justça para iodos e consiruir instiuições efcazes,
responsáveis e inclusivas em iodos os níveis
PLANETA: Proieger os recursos naiurais e o clima do nosso planeia para as gerações
fuiuras.
Indicados para projeios que sejam voliados a quesiões ambieniais, mudanças
climátcas e desenvolvimenio susieniável, que podem esiar relacionados aos seguinies
ODS:
 ODS 3: Saúde de qualidade
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-esiar para iodos, em iodas as
idades
 ODS 7: Energias renováveis
Garantr acesso à energia baraia, confável, susieniável e renovável para iodos
 ODS 9: Inovação e infraestrutura
Consiruir infraesiruiura resilienie, promover a indusirialização inclusiva e
susieniável, e fomeniar a inovação
 ODS 12: Consumo responsável
Assegurar padrões de produção e de consumo susieniáveis
 ODS 13: Combate às mudanças climátcas
Tomar medidas urgenies para combaier a mudança climátca e seus impacios
 ODS 14: Vida debaixo da água
Conservação e uso susieniável dos oceanos, dos mares e dos recursos
marinhos para o desenvolvimenio susieniável
 ODS 15: Vida sobre a terra
Proieger, recuperar e promover o uso susieniável dos ecossisiemas ierresires,
gerir de forma susieniável as foresias, combaier a desertfcação, deier e
reverier a degradação da ierra e deier a perda de biodiversidade
PARCERIAS: Implemeniar a agenda por meio de uma parceria global sólida.
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Indicados para projeios que artculem organizações e escola, seiores privado e social,
bem como BVSA e BrazilFoundaton, que podem esiar relacionados ao seguinie ODS:
 ODS 17: Parceria pelas metas
Forialecer os meios de implemeniação e reviializar a parceria global para o
desenvolvimenio susieniável

5. ELEGIBILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES
Para que as OSCs sejam elegíveis à aprovação, são criiérios mínimos:
 Serem brasileiras, constiuídas legal e juridicamenie há pelo menos 2 anos, na
ocasião da lisiagem, desenvolverem suas ações e serem sediadas em ierriiório
nacional.
 Não ierem conira si ou conira os seus represenianies nenhuma notcia
desabonadora, que prejudiquem a sua idoneidade.
 Serem constiuídas como Associações, OSCIPs ou Fundações sem fns
lucratvos.
 Que aiuem com grupos sociais que necessiiem de visibilidade polítca e social,
isio é, que não são foco de investmenio por parie dos recursos públicos e
privados.
 Que apreseniem poiencial de promover a iransformação social, com projeios
inovadores para os quais o recurso mosire-se relevanie ou cuja OSC possa
represeniar uma associação esiraiégica na aprendizagem e parceria para o
Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton.
 Lideradas por pessoas com irajeiória signifcatva de aiuação na área e com
legitmidade na comunidade em que aiuem.
 Com poiencial para infuenciar polítcas públicas.
Serão privilegiadas OSCs que não sejam:




Fundações ou Associações mantdas exclusivamenie com recursos públicos ou
adminisiradas por agenies governameniais.
Fundações ou Associações mantdas exclusivamenie por apenas uma empresa,
grupo ou fundação empresarial privada.
Fundações empresariais.

As OSCs cujos projeios forem lisiados na BVSA deverão esperar um ano após o iérmino
da lisiagem para inscrever novos projeios no processo de seleção. Projeios enviados
anies desie prazo serão desconsiderados. Serão consideradas como uma mesma OSC
aquelas que compartlhem o mesmo CNPJ ou Razão Social, mesmo que sejam unidades
ou fliais distnias.
O Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton se reservam o direiio de limiiar as
vagas ioiais de uma deierminada rodada em função do número de projeios já lisiados,
previsão de capiação ou ouiros faiores circunsianciais.
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6. PROCESSO DE SELEÇÃO E APROVAÇÃO
O processo de seleção dos projeios iem cinco eiapas:
1ª Eiapa: Envio do Projeio
O envio de projeios deve ser feiio por meio do preenchimenio das informações
soliciiadas na Ficha de Inscrição disponível no siie http://www.bvsa.org.br. Após o
preenchimenio, a Ficha de Inscrição poderá ser enviada pelo próprio siie. Não serão
avaliados projeios que não sejam apreseniados na Ficha de Inscrição. Maieriais
adicionais não soliciiados na Ficha de Inscrição serão desconsiderados.
O envio de projeios deve ser feiio de acordo com a periodicidade do processo de
seleção iniciado pela BrazilFoundaton. As inscrições são deierminadas pelos prazos e
pelo preenchimenio das informações soliciiadas pelo Ediial de Seleção disponível.
2ª Eiapa: Análise e Enquadramenio
Os projeios recebidos serão analisados por uma Equipe de Analisias da
BrazilFoundaton, que poderá eveniualmenie soliciiar mais informações sobre o
projeio proposio. A OSC proponenie ierá um prazo máximo de 10 dias úieis para
fornecer essas informações, caso conirário será desclassifcada. Uma vez préselecionado, o projeio passará para a próxima eiapa da seleção.
3a Eiapa: Visiias Técnicas
Todas as OSCs pré-selecionadas serão visiiadas pela equipe de analisias da
BrazilFoundaton. As OSCs serão comunicadas sobre a visiia com aniecedência. No
momenio da visiia, serão soliciiados os seguinies documenios:
 Carião do CNPJ válido
 Esiaiuio Social,
 Aia da últma Assembleia
 Dados dos represenianies legais, incluindo nome e CPF
Documenios adicionais poderão ser soliciiados a criiério da Equipe Técnica da
BrazilFoundaton.
4a Eiapa: Seleção Final dos Projeios
A BrazilFoundaton fará a seleção das OSCs cujos projeios receberão cerca de R$
50.000,00 (cinquenia mil reais) para imediaio início. Além disso, o Comiiê formado por
represenianies do Instiuio BM&FBOVESPA e da BrazilFoundaton, fará a escolha dos
projeios que serão aprovados para serem lisiados na BVSA e capiarem, assim, o valor
adicional de aié R$ 50.000,00 (cinquenia mil reais) para expansão ou replicação do
projeio aprovado para investmenio da BrazilFoundaton. Aié 20, dos projeios
selecionados a receberem apoio da BrazilFoundaton, serão iambém lisiados na BVSA.
5a Eiapa: Documeniação e Maierial Complemeniar
8

Uma vez aprovadas para ierem seus projeios lisiados na BVSA, as OSCs serão
insiruídas sobre os maieriais e documenios adicionais a serem providenciados. Caso as
OSCs não aiendam aos requisiios legais ou enviem documeniação incompleia, sua
lisiagem não será validada.

7. ASSINATURA DO TERMO DE PARCERIA
As OSCs responsáveis por projeios que ienham sido aprovados deverão assinar um
Termo de Parceria com o Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton.

8. LISTAGEM NO SITE DA BVSA
Anies da lisiagem, as OSCs responsáveis pelos projeios selecionados deverão enviar as
informações soliciiadas. O Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton serão
responsáveis por iodas as decisões ediioriais relatvas ao iexio descritvo dos projeios
e seu posicionamenio deniro do siie.
O Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton promoverão a divulgação dos projeios
lisiados de forma consianie. Parcela crucial do irabalho de divulgação dos projeios,
coniudo, cabe às OSCs, que receberão orieniações para auxiliá-las nesia iarefa.
O sucesso da campanha de capiação de um deierminado projeio depende em grande
parie do empenho da OSC em colocar essas orieniações em prátca.

9. CAPTAÇÃO DE RECURSOS
As doações realizadas via siie da BVSA poderão ocorrer de forma anônima ou
declarada e podem ser feiias por boleio bancário ou carião de crédiio, em um
ambienie viriual seguro, desenvolvido especialmenie para esie fm.
A coia mínima de doação é de R$ 20,00 (vinie reais) por projeio. Os investdores
socioambieniais (doadores) ierão opções de valores predefnidos no siie (R$ 20,00
(vinie reais), R$ 35,00 (irinia e cinco reais), R$ 50,00 (cinquenia reais) e R$ 100,00
(cem reais)), mas poderão fazer doações de qualquer valor, desde que acima do valor
mínimo.
Os recursos capiados para os projeios serão deposiiados numa conia correnie do
Instiuio BM&FBOVESPA destnada exclusivamenie para a BVSA. O saldo referenie a
cada um dos projeios será aiualizado conforme os pagamenios forem auiorizados pela
adminisiradora do carião de crédiio ou enirarem na conia do Instiuio
BM&FBOVESPA, no caso de pagamenio por boleio. O saldo será divulgado no siie da
BVSA, assim como a proporção de fundos capiados (relatva à meia ioial de capiação).
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Os recursos serão liberados para uso das OSCs de acordo com a aprovação do Plano de
Aplicação de Recursos previamenie insiruído pela BrazilFoundaton.
O Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton se empenharão na divulgação dos
projeios lisiados junio à sociedade, ressaliando a qualidade do irabalho e o
compromisso das OSCs. Todavia, não é possível garantr o sucesso da capiação de
recursos, iampouco sua velocidade, já que dependem ião somenie do inieresse que o
projeio lisiado venha a desperiar junio aos investdores socioambieniais (doadores).

10.

PRAZO PARA CAPTAÇÃO

Os projeios aprovados fcarão lisiados para capiação pelo prazo máximo de 12 meses,
podendo sair anies caso atnjam o valor de capiação objetvado. Desia forma, a cada
ano iodos os projeios abrem espaço para que novos venham a ser lisiados.

11.

REPASSE DOS RECURSOS CAPTADOS

O repasse dos recursos capiados na BVSA será feiio de acordo com a aprovação do
Plano de Aplicação previamenie insiruído para a OSC. O Instiuio BM&FBOVESPA e a
BrazilFoundaton eniendem que podem ocorrer as seguinies siiuações:
a) Capiação do valor ioial objetvado anies do iérmino do período de 12 meses
de lisiagem no siie da BVSA.
Nesies casos, o projeio sairá da lisiagem da BVSA e a utlização do recurso
capiado será feiia de acordo com o Plano de Aplicação de Recursos
previamenie aprovado, sendo previsio que o monianie capiado será utlizado
após a presiação de conias do valor doado pela BrazilFoundaton na aprovação
do projeio.
b) Capiação superior a 50% do valor ioial objetvado
Se, ao iérmino do período de lisiagem, o projeio tver capiado pelo menos 50%
do valor objetvado, o Plano de Aplicação de Recursos deverá ser readequado e
aprovado para utlização do valor.
c) Capiação inferior a 50% do valor ioial objetvado
Se ao iérmino do período de lisiagem o projeio tver capiado menos de 50% do
valor objetvado, o Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton avaliarão a
viabilidade do uso do valor disponível dianie do projeio proposio.
d) Encerramenio do projeio anies do iérmino do período de 12 meses por
qualquer razão justfcada e independeniemenie do valor aié enião capiado
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A iransferência dos valores eveniualmenie disponíveis para o projeio será
decidida pelo Instiuio BM&FBOVESPA e pela BrazilFoundaton.
Na ocorrência desias hipóieses, no caso do projeio receber recursos excedenies ao
valor com o qual o projeio foi lisiado na plaiaforma ou na ocorrência de qualquer
ouira siiuação não previsia, o Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton decidirão
como os recursos serão redisiribuídos, de acordo com as seguinies Regras de
Destnação de Recursos:





O ioial de fundos será prioriiariamenie disiribuído enire os projeios lisiados
sob o mesmo iema ou área de aiuação;
Caso não haja projeios lisiados sob o mesmo iema ou área de aiuação, os
recursos serão disiribuídos enire os projeios localizados na mesma região
geográfca do país (Ceniro-Oesie, Nordesie, Norie, Sudesie, Sul);
Caso não haja projeios localizados na mesma região geográfca do país, os
recursos serão disiribuídos enire os projeios com o mesmo público
benefciário;
Caso não haja projeios que se encaixem nos casos acima, a decisão sobre a
destnação dos recursos caberá exclusivamenie ao Instiuio BM&FBOVESPA e à
BrazilFoundaton.

Os recursos capiados pela organização serão iniegralmenie repassados para o projeio
escolhido pelo investdor socioambienial, não havendo qualquer dedução a tiulo de
iaxas, imposios ou comissão, com exceção para os casos ciiados acima.

12.

ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS

A OSC se compromeie a manier iodos os documenios originais relatvos ao projeio em
arquivo duranie iodo o período de execução do projeio e por cinco anos após seu
iérmino, além de disponibilizar duranie iodo o iempo em que o projeio estver sendo
moniiorado pela Equipe de Analisias da BrazilFoundaton iodas as informações e
relaiórios que venham a ser soliciiados.

13.

ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA LISTAGEM

O Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton poderão decidir encerrar o projeio
unilaieralmenie caso:




A OSC deixe de fornecer os relaiórios de presiação de conias ou relaiórios
iécnicos ou não os eniregue nos prazos deierminados no Termo de Parceria;
A OSC não realize as atvidades previsias na Ficha de Inscrição;
A OSC não cumpra os iermos desie Regulamenio ou do Termo de Parceria.
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Nesses casos, poderá ser exigida a devolução da ioialidade dos recursos capiados.
Esses recursos serão redisiribuídos enire projeios lisiadas no siie da BVSA segundo as
Regras de Destnação de Recursos.
O Instiuio BM&FBOVESPA e a BrazilFoundaton iambém poderão decidir encerrar os
projeios em siiuações não previsias por esie Regulamenio.

14.

RETIRADA DE RECURSOS ANTES DO FINAL DA CAPTAÇÃO

Se uma OSC quiser retrar os recursos capiados anies de atngir o volume inicialmenie
soliciiado, poderá fazê-lo desde que ienha alcançado 50% da meia de capiação e seu
pedido – que deverá ser feiio por caria - seja aprovado pela Equipe Técnica da
BrazilFoundaton.

15.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

15.1. INSTITUTO BM&FBOVESPA e BRAZILFOUNDATION
São obrigações do Instiuio BM&FBOVESPA e da BrazilFoundaton:
 Fornecer um ambienie viriual seguro no qual investdores socioambieniais
possam realizar doações a projeios de organizações da sociedade civil.
 Selecionar projeios e organizações da sociedade civil a serem lisiados em seu
siie com base em criiérios iransparenies e exclusivamenie iécnicos.
 Esforçar-se para divulgar os projeios lisiados junio ao mercado e fornecer
orieniações para que as OSCs divulguem seus próprios projeios.
 Moniiorar as OSCs e projeios lisiados de forma consianie.
 Fornecer informações periódicas sobre o andamenio dos projeios lisiados no
siie da BVSA para consulia dos investdores socioambieniais que tverem doado
recursos aos projeios.
 Manier os recursos capiados pelas OSCs e, após a capiação ioial dos recursos
pleiieados, repassar esies recursos às OSCs de acordo com a escolha dos
doadores, respeiiando as regras desie Regulamenio e o cronograma de
desembolso aprovado.
 Emitr recibos dos valores doados aos doadores, respeiiando as orieniações do
Minisiério da Jusiiça e Segurança Pública para emissão de recibos de
Organizações da Sociedade Civil de Inieresse Público (OSCIP).
São direiios do Instiuio BM&FBOVESPA e da BrazilFoundaton:
 Inierromper, a qualquer momenio, a capiação de recursos de OSCs que não
cumprirem com as cláusulas desie Regulamenio ou do Termo de Parceria;
 Inierromper, a qualquer momenio, o repasse de recursos a projeios de OSCs
que não cumprirem com as cláusulas desie Regulamenio ou do Termo de
Parceria;
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Modifcar ou inierromper a qualquer iempo, no iodo ou em parie, a BVSA, sem
que isio acarreie qualquer prejuízo ou perda dos recursos já capiados junio a
investdores socioambieniais.
o Caso a BVSA seja inierrompida, os recursos já capiados serão
repassados para as OSCs de escolha desies investdores
socioambieniais, desde que esias cumpram os requisiios para liberação
dos recursos descriios nesie Regulamenio.

15.2. ORGANIZAÇÕES QUE QUEIRAM CANDIDATAR SEU PROJETO À LISTAGEM NA
BVSA
É obrigação das OSCs que queiram candidaiar seu projeio à lisiagem no siie da BVSA
fornecer informações verdadeiras e correias em iodos os formulários e comunicações
que venham a esiabelecer com a equipe do Instiuio BM&FBOVESPA ou da
BrazilFoundaton.
15.3. ORGANIZAÇÕES COM PROJETOS LISTADOS NA BVSA
São obrigações das OSCs que ienham seus projeios lisiados no siie da BVSA:
 Fornecer informações verdadeiras e correias em iodos os formulários enviados
ou comunicações esiabelecidas com a equipe do Instiuio BM&FBOVESPA ou
da BrazilFoundaton.
 Fornecer quaisquer informações ou documenios soliciiados pelas equipes do
Instiuio BM&FBOVESPA ou da BrazilFoundaton no prazo deierminado pelo
Termo de Parceria ou por comunicação enviada, assim como receber a Equipe
de Analisias da BrazilFoundaton na OSC ou no local de execução do projeio
sempre que soliciiado.
 Comunicar à Equipe de Analisias da BrazilFoundaton quaisquer impedimenios
à realização das atvidades previsias na Ficha de Inscrição ou no cronograma de
desembolso e submeier à aprovação quaisquer mudanças que precisem ser
feiias no projeio ou no cronograma.
 Emitr recibos relatvos aos repasses.
 Receber a Equipe de Analisias da BrazilFoundaton ou ouira exierna
eveniualmenie designada pelo Instiuio BM&FBOVESPA ou pela
BrazilFoundaton, e aiender a quaisquer soliciiações de documenios ou
informações que venham a ser feiias.
 Manier iodos os documenios originais relatvos ao projeio em arquivo duranie
iodo o período de execução do projeio e por cinco anos após seu iérmino.
15.4. INVESTIDORES SOCIOAMBIENTAIS
É obrigação dos investdores socioambieniais:
 Fornecer dados fnanceiros correios ao fazer sua doação.
São direiios dos investdores socioambieniais:
 Acessar os relaiórios iécnicos periódicos sobre os projeios nos quais
investram;
 Partcipar, quando convidados, de visiia organizada a uma OSC com projeio em
andamenio.
13

16.

DISPOSIÇÕES GERAIS

As OSCs com projeio lisiado poderão divulgar sua partcipação na BVSA de acordo com
as regras defnidas no Termo de Parceria insiruído pelo Instiuio BM&FBOVESPA e pela
BrazilFoundaton.
O compromisso do Instiuio BM&FBOVESPA por meio de sua parceria com a
BrazilFoundaton na BVSA é o de envidar os melhores esforços na apreseniação de
projeios a poienciais investdores socioambieniais, não podendo o Instiuio
BM&FBOVESPA ou a BrazilFoundaton assumir a garanta de que os recursos exiras
preiendidos possam ser, no iodo ou em parie, efetvamenie capiados.
A não execução dos iermos e condições desie Regulamenio será eniendida como
inadimplência dos iermos aqui esiabelecidos e dará causa à imediaia cessação da
iransferência de recursos e à retrada do projeio da lisiagem da BVSA.
As expressões: investdor socioambienial, investmenio socioambienial e lucro
socioambienial são meras alegorias às utlizadas no mercado de capiiais, não
constiuindo ações negociáveis em Bolsas de Valores.
Decisões sobre casos não coniemplados nesie Regulamenio fcarão a criiério do
Instiuio BM&FBOVESPA e da BrazilFoundaton.
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