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2. PAUTA DA REUNIÃO PRESENCIAL 
 

O GT Gestão de Riscos ASG e Transparência realizou sua segunda reunião em 26 de maio de 2020, 

de forma virtual. A abertura contou com a participação dos coordenadores do LAB, que 

reforçaram a importância dos trabalhos e o avanço da agenda no Brasil e no mundo. 

A coordenadora do GT, Maria Eugênia, apresentou a estrutura de subgrupos do LAB e impactos 

buscados por cada frente, orientada para o objetivo principal do GT de gerar entregas concretas, 

que apoiem diferentes atores do setor financeiro brasileiro na jornada de integração das 

questões ASG na gestão de riscos. 

Algumas informações foram reportadas sobre as atividades e entregas iniciais do GT: 

• Foram realizados 35 calls nos 4 subgrupos do LAB entre outubro/19 e maio/20 

• Foi publicado um artigo na Revista RI sobre o lançamento do GT (acesse aqui) 

• Webinar Questões ASG e COVID-19, realizado em abril/20, contou com a participação de 

450 pessoas entre a plataforma de webinar e streaming para o Facebook (acesse aqui) 

• Foi concluída a tradução dos três principais relatórios das recomendações da TCFD para 

o português, com realização de um evento virtual de lançamento com a participação de 

250 pessoas. O lançamento teve a cobertura da revista Investor Institucional, Bloomberg 

Brasil e Valor Econômico. (acesse aqui) 

Em função do evento acontecer virtualmente, a agenda se concentrou na apresentação do 

andamento dos trabalhos e publicações em desenvolvimento pelos subgrupos do GT de 

Gestão de Riscos ASG e Transparência. A agenda, apresentada a seguir, trouxe o foco das 

discussões sobre os Planos de Trabalho e resultados iniciais do GT. 

 

Hora Conteúdo Palestrante 

15:00 - 15:20 
Abertura e Apresentação dos Trabalhos  

 
Atividades do GT  

ABDE | BID | CVM | GIZ 
 

Maria Eugênia | Consultora 

15:20 - 15:55 

Subgrupo de Transparência 
Pesquisa: Publicação de informações ASG nos Formulários de 

Referência (15 min) 
 

Discussão: trabalho 2020 e próximos passos (20min) 

Luiza Junqueira | B3 
Gleice de Souza| B3 

 
Maria Eugênia | Consultora 

15:55– 16:00 Intervalo  

16:00 – 16:35 

Subgrupo de Riscos Sociais 
Artigo: Riscos Sociais no processo de análise e gestão de 

riscos (15 min) 
 

Discussão: trabalho 2020 e próximos passos (20min) 

Gustavo Ribeiro | CEF 
 
 

Maria Eugênia | Consultora 

16:35 - 17:10 

Subgrupo de Riscos Integrados 
Estudo: Mapa regulatório de gestão de risco e questões ESG 

(15 min) 
 

Discussão: trabalho 2020 e próximos passos (20 min) 

Luzia Hirata | ANBIMA 
 

Maria Eugênia | Consultora 

17:10– 17:15 Intervalo  

17:15 – 17:50 

Subgrupo de Riscos Climáticos 
Estudo: Tendências institucionais na adoção de 

recomendações da TCFD (15 min) 
 

Discussão: trabalho 2020 e próximos passos (20 min) 

Lauro Marins | CDP 
 
 
Maria Eugênia | Consultora 

 

https://resultante.com.br/wp-content/uploads/2019/12/Revista-RI-Resultante.pdf
http://www.labinovacaofinanceira.com/2020/04/06/lab-webinar-questoes-asg-e-covid-19-a-gestao-de-riscos-na-pandemia-global/
https://www.investidorinstitucional.com.br/sessoes/inteligencia/institucional/34423-recomendacoes-da-tcfd-dirigem-se-ao-mercado-financeiro-e-de-investimentos.html
https://www.bloomberg.com.br/blog/tcfd-publica-relatorio-brasileiro-sobre-ameacas-climaticas/
https://www.bloomberg.com.br/blog/tcfd-publica-relatorio-brasileiro-sobre-ameacas-climaticas/
https://www.bloomberg.com.br/blog/tcfd-publica-relatorio-brasileiro-sobre-ameacas-climaticas/
https://www.bloomberg.com.br/blog/tcfd-publica-relatorio-brasileiro-sobre-ameacas-climaticas/
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/05/12/relatorio-alerta-mercado-de-capitais-sobre-riscos-climaticos.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/05/12/relatorio-alerta-mercado-de-capitais-sobre-riscos-climaticos.ghtml
http://www.labinovacaofinanceira.com/2020/05/15/lancamento-das-recomendacoes-da-tcfd-traduzidas-para-o-portugues/


 
 
 
 
 
‘’ 

6 
www.labinovacaofinanceira.com | Tel. 2109-6009| info@labinovacaofinanceira.com 

Relatório da Reunião Presencial (III Ciclo II Ano) 

 

3. PRINCIPAIS RESULTADOS 
 

As principais iniciativas e status dos trabalhos dos subgrupos seguem resumidos a seguir, bem 

como os próximos passos e entregas. 

Transparência            | Publicação baseada em pesquisa conduzida pelo subgrupo que avaliou os 

Formulários de Referência das empresas do IBX em relação à sua abordagem no 

reporte de informações ESG. Observa-se discrepância entre as informações 

reportadas nos Formulários de Referência (empresas do IBX) e relatórios 

específicos (citar), indicando espaço para melhorias na governança e 

padronização das informações ASG, assim como no processo de reporte ao 

mercado. 

 Proposta/próximos passos: desenvolver e apresentar um padrão/template com 

recomendações mínimas de reporte ASG. 

.Riscos Sociais              | Artigo de introdução à temática de riscos sociais e Elaboração de cartilhas 

temáticas, abordando critérios para análise, monitoramento e tomada de 

decisão financeira sobre Trabalho Análogo ao Escravo (em elaboração), Trabalho 

Infantil, Saúde e Segurança Ocupacional e Relacionamento com Comunidades 

Sensíveis.  

 Proposta/próximos passos: desenvolvimento das demais cartilhas. 

Riscos Climáticos        | Identificou-se, em pesquisa conduzida (junto a atores diversos do sistema 

financeiro e mercado de capitais) no âmbito do subgrupo, que existe um 

entendimento bastante diversificado acerca da agenda de risco climático, assim 

como que a TCFD pode ser um bom veículo para integração do tema. 

 Proposta/próximos passos: aprofundar o entendimento sobre os gargalos 

existentes, que impactam os stakeholders do setor financeiro, para elaborar 

propostas de avanço operacional e regulatório.  

Gestão Integrada          | Foi desenvolvido mapa regulatório contendo leis, regulações, autorregulações e 

acordos voluntários relacionados às questões ASG, no Brasil, para apoiar atores 

do setor financeiro na determinação de uma agenda mínima de critérios ASG a 

serem integrados na gestão de riscos.  

 Proposta/próximos passos: elaboração de um roadmap para integração dos 

riscos ASG à agenda de gestão de riscos para as instituições financeiras (mercado 

de crédito e de capitais). 

 

 

 

Comentado [ELM1]: Faltou a citação dos Relatórios Específicos? 

http://www.labinovacaofinanceira.com/
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4. PAINÉIS INFORMATIVOS 
 

Divulgação do andamento e próximos passos dos subgrupos do GT. 

Os coordenadores dos subgrupos do GT de Gestão de Riscos ASG e Transparência do LAB 

lideraram a apresentação do andamento dos trabalhos e próximos passos das atividades. 

3.1) Subgrupo de Transparência 

Apresentação:  

Gleice Donini 

Superintendente de Sustentabilidade da B3 e coordenadora do Subgrupo de Transparência 

Clique aqui para acessar a apresentação 

O Plano de Trabalho do subgrupo tem como principal objetivo a elaboração de um conjunto de 

recomendações para reporte das questões ASG pelas empresas nos documentos regulatórios (ex: 

Formulário de Referência).  

Atualmente, está em fase de conclusão uma pesquisa que analisou as práticas de reporte nos 

Formulários de Referência (FR) das empresas que compõem a carteira do IBX-100. O estudo focou 

apenas na identificação de temas reportados, sem qualificar ou criticar o reporte de quaisquer 

empresas. Além de identificar questões de governança, gestão de riscos e reporte ao mercado, 

foram comparadas práticas de empresas que participam de acordos como o CDP e Pacto Global 

e índices de sustentabilidade. As principais práticas analisadas envolvem: 

• A abordagem das empresas para a gestão de riscos ASG, na seção 4.1 do FR, 

considerando a governança do tema e a relação das questões com os riscos corporativos; 

• As práticas de publicação de relatos específicos sobre as questões ASG, na seção 7.8 do 

FR, considerando a publicação, adoção de padrões internacionais de relato e 

asseguração;  

• Abordagem de temas específicos no FR (ex: mudanças do clima, resíduos, fornecedores), 

analisadas setorialmente quanto à menção ou detalhamento das práticas no documento, 

sem qualificação das informações reportadas. 

Os resultados apontam para a discrepância entre as informações reportadas em relatórios 

específicos sobre o tema e documentos regulatórios, reforçando a importância de alinhar a 

governança das informações ASG e o processo de reporte das empresas ao mercado. A 

padronização de informações também é uma questão relevante, que dificulta as empresas 

mensurarem e reportarem questões ASG. 

Como próximos passos do trabalho, serão realizados diálogos com representantes das empresas 

e setor financeiro para aprofundamento das discussões e desenvolvimento de recomendações 

para o aumento da disponibilidade e robustez de informações ASG entre as empresas brasileiras. 

 

http://www.labinovacaofinanceira.com/
http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/09/LAB_Transpar%C3%AAncia.pdf
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3.2) Subgrupo de Riscos Sociais 

Apresentação: 

Gustavo Ribeiro 

Gerente de Riscos Socioambientais da CAIXA e Coordenador do Subgrupo de Riscos Sociais 

 

Clique aqui para acessar a apresentação 

O Plano de Trabalho do subgrupo tem como principal objetivo analisar as questões sociais de 

forma aplicada à gestão de riscos no setor financeiro. Para isso, ficou definido que serão 

elaboradas cartilhas temáticas de riscos sociais, sendo os 4 temas prioritários o trabalho análogo 

a escravo, trabalho infantil, saúde e segurança do trabalho e relacionamento com comunidades 

sensíveis. 

As publicações serão estruturadas a partir de uma contextualização do tema, fundamentação 

jurídica e regulatória, aspectos da análise, gestão e monitoramento de riscos, além de uma seção 

com cases e boas práticas de mercado. Esta estrutura será válida para todas as publicações. 

A partir de uma pesquisa de priorização junto aos membros, foi decidido que o primeiro tema a 

ser abordado é o de trabalho análogo ao escravo. O roteiro da publicação foi apresentado ao GT, 

incluindo os seguintes tópicos: 

• Introdução: contexto ético do tema, dados do trabalho escravo no Brasil e implicações 

para o setor financeiro; 

• Arcabouço regulatório e deveres das instituições financeiras; 

• Gestão de risco: análise do tema e seus desafios, monitoramento pós-tomada de decisão 

e endereçamento de eventuais apontamentos; 

• Boas práticas: ferramentas utilizadas na análise e gestão de riscos, práticas de 

monitoramento e exemplos de tomada de decisão. 

Além desta atividade, o subgrupo está preparando um artigo introdutório à temática de riscos 

sociais, em fase final de elaboração. O artigo abordará os desafios na análise e integração dos 

aspectos sociais à gestão de riscos, a importância da abordagem do tema para o setor financeiro, 

especialmente no contexto atual, e os próximos passos do trabalho do subgrupo.  

 

3.3) Subgrupo de Gestão Integrada de Riscos 

Apresentação: 

Luzia Hirata 

Coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da Anbima e Coordenadora do Subgrupo de GIR 

Clique aqui para acessar a apresentação 

O subgrupo, que tem como principal objetivo desenhar um roadmap para a integração de riscos 

ASG nos processos de agentes do setor financeiro, iniciou os trabalhos com o mapeamento da 

regulação dos temas ASG no Brasil. O trabalho, coordenado pela Stocche Forbes, resultou em um 

http://www.labinovacaofinanceira.com/
http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/09/LAB_Riscos-Sociais.pdf
http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/09/LAB_Gest%C3%A3o-Integrada-de-Riscos.pdf
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compilado de leis, regulações, autorregulações e acordos voluntários que dizem respeito à 

integração do tema na agenda do setor financeiro. 

Com base no mapa (link para o documento), que foi apresentado na reunião, está em fase final 

de elaboração um artigo que trará o contexto da gestão de riscos ASG, as principais tendências 

regulatórias e melhores práticas internacionais, uma visão do cenário brasileiro e tendências para 

o mercado local. Como próximos passos, o mapa regulatório será apresentado e validado junto 

às principais associações do setor financeiro (FEBRABAN, Anbima, Abrapp, Apimec e CNseg). A 

partir desse entendimento, serão analisadas práticas de mercado e desenhadas recomendações 

para a integração dos riscos ASG por meio de um roadmap para os diferentes atores do mercado.  

 

3.4) Subgrupo de Riscos Climáticos 

Apresentação 

Lauro Marins 

Diretor CDP América Latina e coordenador do Subgrupo de Riscos Climáticos 

Clique aqui para acessar a apresentação 

Além da tradução das recomendações da TCFD para o português, realizada com apoio do 
Projeto FiBraS, da GIZ, o subgrupo de Riscos Climáticos apresentou o plano de trabalho, que 
envolve o desenvolvimento de recomendações para a integração das recomendações da TCFD 
no mercado brasileiro.  

O trabalho do subgrupo começou com um apoio do LAB ao estudo realizado pelo CDP, em 
parceria com o Stocche Forbes, em que foram mapeadas as tendências institucionais das 
recomendações da TCFD no Brasil. Foram realizadas entrevistas com os reguladores, 
associações ligadas a empresas listadas e ao setor financeiro, bem como os coordenadores do 
LAB, para identificar posicionamentos, desafios e tendências para incorporar as recomendações 
entre as práticas das instituições e seus regulados ou associados. 

Os resultados do estudo demonstram que, embora haja um entendimento diversificado do 
tema e da iniciativa pelas instituições, aumentou o interesse pela agenda climática e a TCFD é 
percebida como um veículo possível para integração do tema. A maior parte das instituições 
pretende trabalhar a agenda climática a partir de ações de engajamento, discussões, realização 
de estudos, treinamentos e eventos. Fica evidente, no entanto, que é preciso um maior 
entendimento do que precisa ser reportado pelas empresas e instituições financeiras antes de 
avançar com a agenda regulatória. 

Os próximos passos do trabalho envolvem a realização de pesquisas com instituições financeiras 
para identificar os principais gaps na adoção da TCFD como framework de divulgação das 
questões climáticas, para que se possam desenhar recomendações que enderecem esses 
desafios. 

 

  

Comentado [EB2]: Está pronto, mas vc já viu documento de 
escritorio de advocacia? Precisa formatar um monte de coisa para 
conseguir linkar! Rs 
A sugestão do subgrupo é colocar como anexo do artigo, que a 
gente apresenta semana que vem.  

Comentado [RDGB3R2]: Acho (opinião) que deveriam ser 
documentos independentes... e acho que o mapa deveria ficar 
“hospedado” no site do LAB...  

Comentado [ELM4]: Incluir link?  Concordo com o Daniel, até 
porque este artigo pode demorar um pouco para chegar em um 
formato final, né.  

http://www.labinovacaofinanceira.com/
http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/09/LAB_Riscos-Clim%C3%A1ticos.pdf
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5. MATERIAL DE APOIO 
 

 
Caso deseje receber quaisquer outros materiais produzidos pelo GT Gestão de Riscos ASG e 
Transparência, por gentileza, envie um e-mail para info@labinovacaofinanceira.com ou 
gtfinancasverdes@labinovacaofinanceira.com. 

http://www.labinovacaofinanceira.com/
mailto:info@labinovacaofinanceira.com
mailto:gtfinancasverdes@labinovacaofinanceira.com

