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SUMÁRIO 
 

Este relatório apresenta os principais pontos da discussão da primeira reunião do GT 

Riscos ASG e Transparência do Laboratório de Inovação Financeira em 2021. A reunião 

ocorreu virtualmente e contou com a participação dos membros na apresentação de 

iniciativas de mercado e a revisão do Plano de Trabalho. Entre as principais atividades e 

entregas do GT desde a última reunião, em novembro/20, até maio/21, estão: 

• Realização de 31 reuniões nos 4 subgrupos temáticos; e 

• Lançamento de publicação sobre o status da agenda climática entre as 

instituições do Sistema Financeiro Nacional e desenvolvimento de curso de 

capacitação no âmbito do subgrupo de Riscos Climáticos. 

Destaques da reunião: 

Escuta do GT         | Estruturação das atividades do GT em 5 subgrupos, com inclusão 

da frente de trabalho sobre Biodiversidade e Capital Natural. 

Estruturação das atividades do subgrupo em atividades de 

educação, ferramentas de gestão e apoio à regulação na agenda 

de integração das questões ASG à gestão de riscos e divulgação de 

informações a mercado.  

Transparência       | Discussão sobre a definição do coordenador do subgrupo, após 

saída da B3 deste papel, e produção de materiais educacionais para 

orientação das empresas na produção e divulgação de informações 

ESG ao mercado.  

 Proposta/próximos passos: elaboração e validação do plano de 

trabalho e definição de responsabilidades para produção dos 

materiais. 

Riscos Sociais      | Discussão sobre o aprofundamento dos termos adotados pelo 

Banco Central na definição de Riscos Sociais, com o cuidado de 

ampliar a discussão dos itens para outros setores além do bancário, 

por meio do convite a especialistas para debater e aprofundar o 

tema com o subgrupo e posterior elaboração de artigos com os 

resultados dos diálogos. 

 Proposta/próximos passos: definir e validar plano de trabalho para 

discussões e publicação. 

Riscos Climáticos | Apresentação do status da capacitação informativa sobre Riscos 

Climáticos, desenvolvida com apoio de membros do subgrupo e 

coordenação do CDP e LAB. O curso está em processo de 

gravação/edição e será disponibilizado gratuitamente na 

plataforma educacional do CDP, e por meio do site do LAB. 
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 Proposta/próximos passos: estudar a possibilidade de desenvolver 

módulos setoriais baseados nas recomendações da TCFD para 

detentores e gestores de ativos, bancos e seguradoras, por 

exemplo.  

Gestão Integrada | Discussão sobre as atividades do GT, de um lado, no apoio à 

regulação do setor, de forma pontual e sob demanda dos 

reguladores ou associações/membros que desejem participar das 

consultas. Além desta frente, apresentação de uma frente de 

mapeamento de ferramentas e iniciativas de mercado de gestão 

integrada de riscos, que apoie a integração junto a empresas e ao 

setor financeiro.   

Nas próximas seções são apresentados os participantes, principais pontos levantados 

nas apresentações de alguns dos membros e convidados, bem como o resumo das 

discussões do Plano de Trabalho. As apresentações serão enviadas em arquivos 

separados. 
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PAUTA DA REUNIÃO PRESENCIAL 
 

O GT de Riscos ASG e Transparência realizou sua primeira reunião anual em 25 de maio 

de 2021, de forma virtual. A abertura contou com a fala de Sebastian Sommer, diretor do 

Projeto FiBraS e representante da GIZ entre as entidades gestoras do LAB, que agradeceu 

pelo esforço de todos os membros do GT na realização de projetos que alavancam a 

agenda de finanças sustentáveis no mercado brasileiro. 

A coordenadora do GT, Maria Eugênia, apresentou a estrutura dos subgrupos e seus 

respectivos objetivos, bem como informou aos participantes sobre a estrutura da 

consulta para revisão do Plano de Trabalho do GT, conduzida a partir da realização de 20 

entrevistas com membros e stakeholders chave. Além disso, apresentou as principais 

informações sobre as atividades do GT desde a última reunião, ocorrida em 04 de 

novembro de 2020. 

As principais atividades e entregas do GT: 

• Realização de 31 reuniões online nos 4 subgrupos do LAB entre novembro/20 e 

maio/21 

• Lançamento da publicação do subgrupo de Riscos Climáticos, sobre o status da 

agenda climática entre as instituições do Sistema Financeiro Nacional, e 

desenvolvimento do curso de capacitação sobre riscos climáticos. A pauta da 

reunião focou a atualização dos trabalhos do GT, apresentação dos resultados da 

escuta a stakeholders e lançamento do subgrupo de Biodiversidade e Capital 

Natural. 

 

 

 

 

 

http://www.labinovacaofinanceira.com/


 
 
 
 
 
 

8 
www.labinovacaofinanceira.com | info@labinovacaofinanceira.com 

Relatório da Primeira Reunião Anual – Maio/2021 

   

RELATO DA REUNIÃO 
 

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 Riscos Climáticos 
 

Apresentação: 

Rebeca Lima 

Diretora CDP América Latina e coordenador do Subgrupo de Riscos Climáticos 

Foi apresentado o andamento do Curso Informativo sobre Riscos Climáticos, coordenado 

pelo CDP com recursos do UK Pact, e que está sendo realizado no âmbito do subgrupo 

de Riscos Climáticos do LAB. O conteúdo foi desenvolvido por membros do subgrupo, que 

elaboraram os slides e roteiro de gravação e que está, atualmente, em estágio de 

conclusão dos materiais. 

Adicionalmente a este trabalho, foi levantada a possibilidade de se desenvolver módulos 

setoriais da capacitação. As recomendações da TCFD são aplicáveis também a setores 

como bancos, fundos de pensão, gestores de recursos e seguradoras, que podem, caso 

haja interesse das respectivas associações, contar com cursos específicos sobre essas 

recomendações. 

 

3.2) Subgrupo de Riscos Sociais 
 

Apresentação: 

Gustavo Ribeiro 

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

Sociais 

 

O subgrupo está há alguns meses sem realizar reuniões. Assim, na consulta aos 

stakeholders, foi debatida a continuidade dos trabalhos, cuja importância foi reforçada 

por diversas instituições e, portanto, se renovou o compromisso de revisar as atividades 

do subgrupo e apresentar entregas concretas para avançar com a agenda.  
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Normalmente se associa a agenda ASG apenas ao meio ambiente, enquanto os fatores 

sociais, por serem de mais difícil mensuração, não são tão abordados na pauta de gestão 

de riscos. A pauta dos trabalhos do subgrupo deverá endereçar conteúdos relativos às 

atividades do setor financeiro, com materiais e discussões, por exemplo, relativas aos 

temas sociais abordados nas consultas públicas do Banco Central do Brasil, especialmente 

a consulta 85. 

As agendas serão discutidas a partir de uma fundamentação jurídica, fontes de dados 

disponíveis, modelos, métodos e metodologias para integração do tema à análise e 

tomada de decisão financeira. 

 

3.3) Subgrupo de Transparência 
 

Apresentação:  

Maria Eugênia Buosi 

Consultora do GT de Gestão de Riscos ASG e Transparência 

A consultora informou que a coordenação do subgrupo de transparência está em aberto 

a partir da saída da B3 da liderança, em função da saída de profissionais e a 

reestruturação da área de sustentabilidade da instituição – que era responsável pelo 

trabalho. 

As atividades que serão desenvolvidas no subgrupo têm o principal objetivo de 

disseminar boas práticas de divulgação de informações ASG, em linha com a consulta 

pública da Instrução 480 da CVM, que contou com a participação do subgrupo.  

Serão desenvolvidas cartilhas orientativas sobre a elaboração e divulgação de 

informações ASG para empresas listadas e empresas em preparação para abertura de 

capital, bem como a promoção de debates sobre as principais iniciativas de relato e sua 

aplicabilidade para as empresas brasileiras.  

 

3.4) Subgrupo de Gestão Integrada de Riscos 
 

Apresentação: 

Maria Eugênia Buosi 

Consultora do GT de Gestão de Riscos ASG e Transparência 

Da mesma forma que o subgrupo de transparência, o subgrupo de Gestão Integrada de 

Riscos está atualmente sem coordenador, em função da saída da coordenadora 

http://www.labinovacaofinanceira.com/
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anterior, Luzia Hirata, da sua posição à frente da Comissão de Sustentabilidade da 

ANBIMA. 

O subgrupo tem algumas frentes de trabalho previstas, abaixo descritas: 

• Levantamento de práticas e ferramentas de análise e gestão de riscos, no 

mercado doméstico e internacional, que possam apoiar as instituições brasileiras 

na adoção de melhores práticas de gestão integrada de riscos 

• Suporte à elaboração e revisão de normativos e autorregulações, a serem feitas 

a partir da demanda das instituições responsáveis 

• Apoio à elaboração da pesquisa de Conduta Empresarial Responsável, conduzida 

pelo PCN junto ao Ministério da Economía 

 

3.5) Apresentação dos Resultados da Revisão do Plano de Trabalho 
 

Apresentação: 

Maria Eugênia Buosi 

Consultora do GT de Gestão de Riscos ASG e Transparência 

Para a realização da escuta com stakeholders do GT de Gestão de Riscos ASG e 

Transparência do LAB foram feitas entrevistas com 19 instituições membros ou partes 

relevantes para a condução dos trabalhos do GT. As conversas envolveram os gestores 

do LAB, reguladores, associações representativas do Sistema Financeiro Nacional e das 

empresas brasileiras, bem como instituições membros do grupo de trabalho e 

especialistas na agenda de finanças sustentáveis. A pauta das reuniões tratou dos 

principais desafios para a integração ASG à agenda de gestão de riscos, oportunidades 

para o avanço do tema, o posicionamento das instituições e possibilidades de apoio do 

LAB no desenvolvimento de suas atividades. 

Entre os principais resultados, fica clara a necessidade de desenvolver ferramentas, 

modelos, materiais que concretizem a importância do tema e permitam às instituições 

dos setores corporativo e financeiro se orientarem sobre as melhores práticas de 

mercado e tendências regulatórias de integração ASG.  

Os avanços recentes na agenda dos reguladores do Sistema Financeiro Nacional, com a 

Consulta Pública 82, 85 e 86 do Banco Central e da Instrução 480 e 555 da CVM, bem 

como a sinalização de avanço regulatório em outros setores – como os fundos de pensão 

e seguradoras – é percebido como um potencial acelerador da agenda no mercado 

brasileiro. Independente do fator regulatório, no entanto, a agenda teve um avanço 

significativo nos últimos anos – em especial em 2020 – percebendo-se a necessidade de 

se criar um denominador comum para a atuação de empresas, instituições financeiras e 

investidores institucionais. 
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Diferentemente da primeira consulta para a estruturação do GT, realizada em 2019 e 

que trouxe temas relevantes e conceitos ainda teóricos sobre as questões ASG, a 

consulta realizada em 2021 apresentou uma predominância de chamadas à ação e 

concretização da agenda. O olhar para acordos e compromissos internacionais 

permanece, acrescido da agenda de capital natural, além da maior relevância da agenda 

educacional e de melhores práticas.  

Para a implementação do Plano de Trabalho dos subgrupos, sugeriu-se a estrutura das 

atividades em três pilares: 

• Educação, com desenvolvimento de conteúdo para apoio à integração ASG 

• Identificação e divulgação de cases e práticas de mercado 

• Contribuição para elaboração e revisão de regulações que abranjam as questões 
ASG 

A estrutura das reuniões dos subgrupos se mantém em periodicidade quinzenal, mas 

alternando o conteúdo das discussões entre a produção de materiais e a apresentação 

de iniciativas e boas práticas de mercado, relativas aos temas discutidos em cada 

subgrupo. As iniciativas serão identificadas junto aos subgrupos e agendadas pela 

coordenação do GT e do LAB.  

Sempre que houver a oportunidade de discussão regulatória, esta será feita em fóruns 

específicos e mais adequados ao tema em questão. 

A estrutura do GT, com o lançamento do subgrupo de Biodiversidade e Capital Natural, 

passa a ser a que segue: 
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3.6) Lançamento do Subgrupo de Biodiversidade e Capital Natural 
 

Apresentação: 

Lauro Marins 

Head de Consultoria ESG e Mudanças Climáticas da Resultante ESG 

O lançamento do subgrupo de Biodiversidade e Capital Natural se pauta no avanço do 

tema na agenda do setor financeiro, especialmente com o lançamento da Task Force on 

Natural Capital related Financial Disclosure (TNFD). A iniciativa conta com a participação 

de alguns membros brasileiros em seu estágio inicial de elaboração e aborda um tema 

de grande importância para o Brasil. 

A apresentação envolveu uma contextualização da agenda de capital natural e os 

compromissos existentes, notadamente: 

• Natural Capital Coalition: primeiro acordo que abordou a agenda de capital 
natural junto a agentes do setor financeiro, baseado na avaliação e mensuração 
dos impactos das companhias sobre o capital natural 

• Science baste Targets for Nature: iniciativa que trouxe uma visão científica para 
o estabelecimento de métricas de capital natural e possui um framework 
baseado em temas, processos e stakeholders do setor público e privado 

• TNFD: acordo idealizado no Forum Economico Mundial em 2019 que está em 
processo inicial de elaboração. O processo se espelha no desenvolvimento da 
TCFD e visa ao lançamento de um guia de recomendações até 2023. 

O subgrupo de Biodiversidade e Capital Natural teve a manifestação de interesse de 46 

membros e ainda não tem um coordenador definido. A primeira reunião contará com 

uma conversa técnica e levantamento de expectativas para a realização de estudos 

sobre o tema e o apoio aos membros brasileiros da TNFD na manifestação junto à 

iniciativa global. 

Link para a gravação da Reunião: 

https://drive.google.com/file/d/12BTY2YOXuq0ZKRm_SviJccMoINjmS51x/view?usp=sh

aring 

Caso deseje receber quaisquer outros materiais produzidos pelo GT Riscos ASG e 

Transparência, por gentileza, envie um e-mail para info@labinovacaofinanceira.com 

ou eugenia.buosi@resultante.com.br 
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