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Comunicado ao Mercado
BR integra o FTSE4Good pela segunda vez consecutiva

—
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021.
A Petrobras Distribuidora S.A. (“Companhia” ou “BR”) (B3: BRDT3) comunica que está
listada pelo segundo ano consecutivo no índice FTSE4Good.
Criada pela FTSE Russell o índice tem como objetivo identificar as empresas que
demonstram robustas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) em relação a
padrões reconhecidos internacionalmente.
Os temas analisados (mudança do clima, biodiversidade, recursos hídricos, governança,
cadeia de fornecedores, direitos humanos, comunidades e práticas de trabalho) estão
em alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU.
A BR obteve nota máxima em governança corporativa e requisitos ambientais para cadeia
de fornecedores. Teve também pontuação de destaque, em relação às demais empresas
do setor e empresas brasileiras, em relação ao gerenciamento de riscos, mudança do
clima e requisitos sociais para cadeia de fornecedores.
Esse resultado demonstra o compromisso da BR com a sustentabilidade em seus negócios,
em sua busca contínua pelo aprimoramento do desempenho em práticas ambientais,
sociais e de governança (ESG).
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Notice to the Market
BR listed at FTSE4Good for the second consecutive year

—
Rio de Janeiro, July 19 th, 2021.
Petrobras Distribuidora S.A. (“Company” or “BR”) (B3: BRDT3), announces that it is
listed for the second consecutive year in the FTSE4Good index.
Created by FTSE Russel, the index aims to identify companies that demonstrate robust
environmental, social and governance (ESG) practices in relation to internationally
recognized standards.
The themes analyzed (climate change, biodiversity, water resources, governance, supply
chain, human rights, communities and work practices) are in line with the UN’s
sustainable development goals (SDGs).
BR obtained top marks in corporate governance and environmental requirements for the
supply chain. It also had outstanding scores, in relation to others companies in the sector
and Brazilian companies, in relation to risk management, climate change and social
requirements for the supply chain.
This result demonstrates BR commitment to business sustainability and its continuous
search for improving performance in environmental, social and governance (ESG)
practices.
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