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RESUMO EXECUTIVO

O estudo apresentado neste documento é o resultado do trabalho voluntário e colaborativo dos 
membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos ASG e Transparência do Laboratório de 
Inovação Financeira (LAB). Com o objetivo de mapear as práticas de reporte ASG das empresas 
brasileiras, foram analisados os Formulários de Referência (FRE) de 96 companhias listadas 
na B3 e que compunham a carteira do índice IBX-100.

Em relação às informações reportadas, foram analisadas seções específicas dos FRE, que 
dizem respeito à gestão de riscos, atendimento à regulação e reporte de informações ASG. 
Todos os resultados foram apresentados de forma agregada, com o objetivo de não expor uma 
companhia específica, mas promover a maior transparência dos riscos ASG nas práticas de 
relato de forma geral.

Entre as principais observações quanto ao reporte das companhias nos FRE, destacam-se:

Embora 85% das companhias reportem sobre a gestão de riscos 
ASG, cerca de metade (47%) relaciona a agenda à gestão de riscos 
corporativos e apenas 27% dão visibilidade à governança do tema 
na companhia.

Praticamente 80% das empresas produzem um relatório anual 
ou de sustentabilidade e 66% adotam padrões internacionais na 
produção destes documentos. No entanto, apenas 36% possuem 
processos de asseguração destas informações. O percentual 
de relatórios assegurados aumenta significativamente entre as 
companhias que compõem, além da carteira do IBX-100, a carteira 
do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3. Neste 
caso, o percentual de asseguração sobe para 86%, contra 15% das 
empresas que não fazem parte do ISE.

Embora as questões ligadas à gestão de resíduos e mudanças 
do clima sejam as duas mais mencionadas nos FRE, as ações de 
filantropia, responsabilidade social e doações estão entre os temas 
que são mais descritos e detalhados nos FRE. Entre os temas da 
agenda social, questões como saúde e segurança ocupacional 
e relacionamento com clientes estão entre os aspectos menos 
abordados pelas companhias, inclusive em setores altamente 
expostos a estas questões.

A integração 
dos riscos ASG 
ainda não é clara 
nos documentos 
regulatórios

Disponibilidade 
de informações 
não garante 
confiabilidade

Os temas 
reportados não 
se relacionam 
necessariamente 
ao negócio das 
companhias

LAB LABORATÓRIO  
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A discrepância em relação à abrangência e profundidade das informações ASG nos 
documentos regulatórios é significativa. As conclusões do estudo rementem, em primeiro 
lugar, à governança e integração das informações ASG nas companhias. Uma parte do 
gap entre o reporte nos relatórios de sustentabilidade e nos FRE pode estar relacionado à 
responsabilidade por estes documentos na companhia e a supervisão das informações pela 
Alta Administração. É fundamental que exista um envolvimento maior das áreas técnicas, 
financeiras e, especialmente, das lideranças das companhias para que haja um alinhamento 
entre o discurso e prática das questões ASG.

Não menos importante, a falta de padronização dificulta a análise dos FRE e a comparabilidade 
entre as empresas. Mesmo considerando que 2/3 das companhias adotam padrões 
internacionais na elaboração de seus relatórios anuais/de sustentabilidade, não se identifica 
o mesmo padrão para a elaboração dos documentos regulatórios. A ausência de uma 
métrica comum dificulta a análise comparativa e, em boa medida, prejudica a incorporação 
dos critérios ASG na tomada de decisão de investidores. 

O estudo não se pretende exaustivo em relação às suas análises e conclusões. A partir 
deste, que foi o primeiro trabalho sobre o tema realizado pelo GT, pretende-se aprofundar 
o debate sobre a materialidade, a comparabilidade e a confiabilidade das informações ASG, 
com o objetivo de gerar recomendações para a integração desta agenda pelas companhias 
brasileiras e consequente reporte ao mercado.
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INTRODUÇÃO

O movimento de migração das questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) para o 
mainstream no universo de investimentos é crescente ao longo dos últimos anos. 
A disponibilização adequada e a análise de informações não-financeiras são desafios 
tanto para analistas e gestores como para as próprias empresas, acostumadas a avaliar 
as informações padronizadas dos balanços patrimoniais, demonstrações de resultado e 
fluxos de caixa. Considerar aspectos ASG na tomada de decisão de financeira depende da 
disponibilidade destas informações.

Neste sentido, o maior desafio é não somente a quantidade de informações disponíveis, mas 
a qualidade e padronização destes dados entre as companhias e ao longo do tempo. As fontes 
são diversas, desde os sites das companhias aos relatórios anuais e de sustentabilidade, 
que podem ter, inclusive, governanças e metodologias distintas de gestão e reporte ao 
mercado. Costuma-se dizer frequentemente nos debates sobre sustentabilidade que o 
relatório integrado é uma consequência da gestão integrada, mas este é um caminho ainda 
em construção.

O momento é de integração transversal desta agenda entre as empresas e os investidores 
institucionais. As demandas aumentam globalmente e se torna condição sine qua non 
informar ao mercado a forma como cada organização integra os aspectos ASG ao seu modelo 
de negócios, processos de gestão de riscos e indicadores-chave de desempenho. A gestão 
da informação precisa ir além da mera comunicação e se tornar uma prestação de contas 
ao mercado, com engajamento não apenas das áreas de sustentabilidade e comunicação, 
mas com a participação ativa das áreas de finanças, relações com investidores e da Alta 
Administração das companhias. O potencial impacto financeiro das questões ASG torna 
imprescindíveis a clareza e confiabilidade no reporte dessas informações para uma adequada 
gestão de risco por parte dos investidores. 

MAIS DO QUE NUNCA, O NOME 
DO JOGO É TRANSPARÊNCIA

Com o objetivo de fomentar as melhores práticas de gestão e reporte de informações ASG, 
o Laboratório de Inovação Financeira – LAB, por meio do Grupo de Trabalho de Gestão de 
Riscos ASG e Transparência, realizou um estudo para mapear de que forma determinadas 
companhias listadas na B3 reportam suas informações ASG ao mercado de capitais. O 
estudo baseará o trabalho do subgrupo de Transparência do GT, visando à produção de 
recomendações para que as empresas integrem as questões ASG não somente aos seus 
relatórios de sustentabilidade, mas principalmente aos documentos regulatórios comumente 
usados por analistas e gestores em seus processos de tomada de decisão de investimentos. 
Ressalta-se que o propósito do levantamento foi o de analisar as informações reportadas, 
sem qualquer avaliação quanto ao atendimento de requisitos regulatórios. As opiniões sobre 
os dados analisados, portanto, não refletem avaliações desta natureza, que são realizadas 
pelos órgãos reguladores competentes, em especial a CVM. 



Comunicação e Prestação de Contas | O reporte ASG nos documentos regulatórios das companhias listadas no Brasil6

A pesquisa não expõe especificamente nenhuma das empresas analisadas, tampouco 
faz crítica a qualquer compromisso ou iniciativa adotada pelas companhias, mas busca 
estabelecer um diagnóstico como base para o aprofundamento do diálogo com o mercado 
para o avanço desta agenda no Brasil. Para tanto, as avaliações veiculadas nesta publicação 
refletem o consenso do Subgrupo de Transparência, e não necessariamente as opiniões 
individuais dos seus diferentes integrantes ou instituições que representam. 

METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, foi feita uma análise dos Formulários de Referência (FRE) 
das 96 empresas que compunham a carteira do IBX-100 no primeiro quadrimestre de 2020. A 
partir dessa leitura, foram identificadas as práticas de reporte de questões ASG no formulário 
como um todo, mas com um aprofundamento em itens específicos do documento, tais como: 
 
• Gestão de Riscos (item 4.1): solicita que as empresas descrevam os seus principais 

fatores de risco, que possam influenciar a decisão de investimento. Entre estes fatores, 
estão as questões socioambientais (item j);

• Efeitos da Regulação (item 7.5): inclui as políticas ambientais como entre as regulações 
a serem detalhadas, incluindo custos incorridos na observância dessas regulações e 
políticas ambientais da empresa em relação a acordos internacionais;

• Políticas Socioambientais (item 7.8): o item, incluído na Instrução CVM 480/2009 a partir 
da Instrução CVM 552/2014, diz respeito às políticas socioambientais de emissores. A 
abordagem da Instrução neste item específico é alinhada ao projeto Relate ou Explique, 
idealizado pela B3 em 20121, e solicita que as empresas informem se relatam ou não 
informações sociais e ambientais e, em caso positivo, detalhem a metodologia usada 
na produção dos dados, sua asseguração por terceira parte independente e a URL de 
localização do documento.

A análise das práticas de governança corporativa, já mais integradas ao cotidiano do mercado 
de capitais, ganhou ainda mais relevância a partir de 2017, quando a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) editou a Instrução 480/2009 por meio da Instrução 586/2017, que solicita 
às companhias listadas que informem sobre o Código de Melhores Práticas de Governança 
Corporativa – Companhias Abertas, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 
A instrução, neste sentido, segue o princípio do Pratique ou Explique2, solicitando que as 
companhias informem quais e de que forma os aspectos do Código são aplicados às suas 
operações e, caso não o sejam, que se produza uma justificativa para tal. A instrução alinha-
se à crescente demanda do mercado pelo aprimoramento das práticas de governança 
corporativa, tendência que pode ser seguida pelas dimensões ambiental e social.

O próprio Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa – Companhias Abertas 
traz em seu texto, no princípio 2.1, a importância de que o Conselho de Administração exerça 
“suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da companhia, os impactos 

1 A iniciativa lançada pela B3 durante a Rio+20, em 2012, passou a incorporar a Instrução CVM 552 para elaboração dos FRE 
em 2014. Com isso, a B3 continuará incentivando que suas companhias abertas forneçam transparência às suas práticas 
ESG por meio do regulador, mas a partir de 2020 deixará de reportar a consolidação desses dados.
2 Conforme indicado na audiência pública SDM Nº 10/16, o modelo “pratique ou explique” é internacionalmente reconhecido 
como a abordagem mais adequada em se tratando de códigos de governança. Esse tipo de abordagem reconhece que as 
regras de governança devem levar em consideração as características particulares de cada empresa e, por esse motivo, 
concede às companhias flexibilidade para explicar os fatores que justificam suas escolhas, sempre que suas práticas 
diferirem daquelas indicadas no Código.
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decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de 
seus membros, atuando como guardião dos princípios, valores, objeto social e sistema de 
governança da companhia”3. O maior engajamento e a regulação do tema devem promover 
cada vez mais a transparência das práticas das companhias neste e em outros aspectos 
relevantes da governança corporativa. Neste estudo, a análise das informações e de seus 
gaps privilegiou as questões ambientais e sociais, menos abordadas pelo mercado e que 
ainda não contam com normas mandatórias ou recomendações de padrões específicos de 
reporte pela CVM. As análises refletem as informações agregadas das empresas, no geral ou 
por setor de atuação, conforme a distribuição setorial do índice.

A identificação das questões ASG no reporte das companhias em seus FRE abordaram os 
seguintes aspectos:
 
• Gestão de riscos ASG; 
• Governança do tema nas companhias;
• Reporte de informações ao mercado, de forma geral;
• Reporte de temas específicos.

A identificação dos temas reportados não partiu de um padrão de relato específico, mas foram 
listados conforme a sua identificação nos FRE das companhias. As informações não foram 
qualificadas em relação à relevância ou confiabilidade dos dados para cada companhia, mas 
foram classificadas e consolidadas de forma quantitativa, considerando se a companhia:

  3 IBGC, Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, 2015.

Gráfico 1 - Distribuição setorial do IBX-100 (carteira jan/abr 2020)
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RESULTADOS

As informações reportadas no Formulário de Referência devem refletir a situação das 
companhias em relação às suas demonstrações financeiras, características e riscos das 
operações, bem como outras informações relevantes sobre sua estrutura de governança 
e principais stakeholders. Em relação às questões ASG, identificam-se alguns pontos mais 
específicos para a inclusão destes aspectos na seção de Gestão de Riscos e Políticas 
Socioambientais da companhia, mas observam-se possíveis interfaces com esta agenda em 
diferentes pontos do documento.

• Cita o tema no FRE, sem qualquer detalhamento sobre as iniciativas para sua gestão;
• Detalha práticas e iniciativas. Foram consideradas como práticas de detalhamento 

a descrição das práticas, reporte de indicadores ou a referência a documentos mais 
aprofundados, como o próprio relatório anual e/ou de sustentabilidade. 

A partir deste levantamento, foram analisados aspectos de materialidade setorial, participação 
em compromissos e iniciativas ligadas à sustentabilidade e outros aspectos gerais de reporte.

DISPONIBILIDADE E CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES ASG

Como mencionado anteriormente, o FRE traz seções específicas para o reporte de informações 
socioambientais, na seção de Gestão de Riscos (item 4.1 j) e de Políticas Socioambientais (item 
7.8), os quais requerem que a companhia informe se divulga informações socioambientais 
e suas práticas ligadas a este reporte em termos de padronização e asseguração das 
informações. 

O que se observa ao analisar as empresas é que 85% reporta o item 4.1 j do FRE, mas 
que apenas os setores de Utilities (setores ligados ao fornecimento de serviços de utilidade 
pública, como energia elétrica e saneamento) e Siderurgia & Mineração contam com o reporte 
deste item para 100% das empresas. Embora se justifique a maior incidência de reporte 
nestes setores em função da sua sensibilidade às questões socioambientais, outros setores 
com alto impacto ambiental como Petróleo & Petroquímicos, Indústria & Infraestrutura e 

Tabela 1 - Abordagem dos temas ASG nos FRE
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Consumo & Alimentos ainda possuem empresas que não realizam este reporte. O setor de 
TI & Telecom é o que tem o menor percentual de reporte deste item, com apenas 25% - ou 
apenas uma empresa reportando seus riscos socioambientais no documento4. 
Além dos documentos regulatórios, 
muitas empresas produzem documentos 
específicos para relatar suas iniciativas e 
resultados em relação às questões ASG. 
Quanto ao item 7.8 do FRE, 79% declara 
produzir um relatório anual e/ou de 
sustentabilidade, e faz referência ao link 
desse documento no FRE. Os setores de 
Saúde & Educação (57%) e Construção, 
Shoppings & Properties (33%) são os que 
menos divulgam estas informações em 
documentos específicos, segundo suas 
declarações no FRE.

Dois terços das empresas adotam padrões internacionais para a produção destes relatos, 
com destaque para a GRI, que é a principal metodologia global de indicadores ASG, 
adotado por 100% das empresas que declaram utilizar padrões internacionais de relato. Ao 
endereçar a confiabilidade, no entanto, percebe-se que apenas 36% realiza a asseguração 
das informações socioambientais. Embora esta não seja uma prática obrigatória para os 
relatos de sustentabilidade, a Circular CVM/SEP 02/2020 traz como recomendação que a 
empresa, ao divulgar se produz ou não um relatório anual de sustentabilidade ou integrado, 
informe se o documento é auditado ou revisado por terceira parte independente.

GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS

Em relação à gestão de riscos ASG, percebe-se que a visão no preenchimento do FRE pelas 
empresas avaliadas é predominantemente relacionada a compliance regulatório. 79% das 
empresas reportam aspectos relacionados à regulação e ao licenciamento ambiental a que 
estão sujeitas, especialmente no item 4.1. A descrição contida nos documentos, no entanto, 
raramente indica as principais regulações setoriais a que as empresas estão sujeitas. Embora 
não seja um reporte obrigatório, a análise e opinião desta publicação é que o conteúdo nos 
FRE não faz referência à adequação das companhias a essas questões ou aos custos de 
observância desta regulação, mencionado em itens como o 7.5 do FRE5. 

Gráfico 2 - Publicação de Relatórios

4 O entendimento da superintendência de supervisão das companhias abertas na CVM é de que as matérias constantes das 
letras “a” a “j” do item 4.1 consistem em uma lista exemplificativa, cabendo ao emissor discorrer sobre os fatores de risco 
aos quais estaria exposto que possam influenciar a decisão de investimento. O emissor pode inclusive deixar de mencionar 
essas matérias, caso entenda que não lhe sejam aplicáveis, acrescentando aquelas realmente relevantes e capazes de 
influenciar a decisão de investimento.
5 O entendimento da Secretaria de Relações com Empresas (SEP) da CVM é de que cabe, neste item, a descrição das normas 
de maior impacto na atividade, como para obtenção de licenças, autorizações, permissões e demais atos administrativos ao 
qual a companhia está sujeita, segundo sua própria avaliação. Adicionalmente, recomenda-se a identificação das agências 
reguladoras a que a companhia está submetida, incluindo a definição de seus escopos de atuação.
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Cerca de metade das companhias 
(47%) relaciona as questões ASG aos 
seus processos de gestão de riscos 
corporativos e menos de um terço 
(27%) reporta sobre a governança 
do tema na instituição. Setores mais 
expostos à legislação ambiental, como 
o de Siderurgia & Mineração (83%), 
que possuem regulações específicas 
de riscos socioambientais, como o 
Financeiro (63%), ou que possuam 
compromissos setoriais específicos, 
como o selo FSC no setor de Papel, 
Celulose & Madeira (67%) apresentam 
um reporte mais claro dos impactos, 
geralmente ambientais, sobre a sua 
gestão de riscos.

O relacionamento com clientes não foi mencionado por nenhuma empresa

A gestão da biodiversidade e florestas é o tema menos aprofundado nos FRE

O tema de gestão de fornecedores é o menos mencionado, quando somadas 
citações e descrições

Temas ambientais, de forma geral, são mais presentes nos FRE que as questões 
sociais, com destaque para a gestão de resíduos (tema mais citado e descrito)

O primeiro tema mais aprofundado nos FRE é a Gestão de Resíduos enquanto o 
segundo é o de ações de filantropia das empresas

REPORTE DE TEMAS SOCIOAMBIENTAIS

Nas próximas seções desta publicação são analisados os principais temas mencionados ou 
descritos nos FRE das companhias. O resultado avalia apenas se o tema é ou não reportado ou 
descrito neste documento em específico, sem qualificar as práticas ou indicadores na gestão 
da companhia nos respectivos temas. Considerando que alguns temas podem apresentar 
forte impacto sobre o modelo de negócios, operações e resultados das companhias, eles são 
indicados neste estudo como potenciais aprimoramento do reporte.

O levantamento dos temas se baseou na classificação de assuntos citados nos FRE, sem 
quaisquer apontamentos de iniciativas, indicadores ou referências a outros materiais 
de aprofundamento a cada questão, e temas descritos em relação a qualquer um destes 
aspectos. Os resultados consolidados para todas as empresas apresentam alguns destaques:

Gráfico 3 - Abordagem de Riscos e Governança
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Gráfico 4 - Temas reportados nos Formulários de Referência

Tabela 2 - Reporte de temas socioambientais por setor

A análise destas informações por setor deixa claros alguns pontos levantados anteriormente, 
como a predominância das informações ambientais em relação a questões sociais. Mesmo 
em setores altamente sensíveis aos relacionamentos com stakeholders como o Varejo, Saúde 
& Educação, TI & Telecom e o Setor Financeiro os índices de reporte de riscos e iniciativas 
ligadas a questões sociais é inferior ao de questões como clima ou gestão de resíduos. 

Mesmo entre os temas mais relatados, no entanto, pode haver um maior aprofundamento 
de informações nos FRE. No setor de Construção, Shoppings & Properties, por exemplo, 
embora 100% das empresas mencionem a gestão de resíduos em seus processos de gestão 
de riscos, apenas 1/3 detalha iniciativas ou indicadores sobre o tema. Também chama a 
atenção a ausência de informações como Saúde e Segurança em setores como Saúde & 
Educação e TI & Telecom, bem como a gestão de fornecedores na Siderurgia & Mineração.
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PARTICIPAÇÃO EM ÍNDICES E COMPROMISSOS

Algumas das empresas analisadas participam de índices de sustentabilidade ou são 
signatárias de compromissos voluntários ligados a questões ASG, como o CDP ou o Pacto 
Global. A segregação da análise destas empresas mostra alguns diferenciais importantes, 
especialmente em relação à asseguração das informações ASG reportadas. Ao analisar 
as empresas do IBX-100 que também compõem a carteira do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) da B3, observa-se que 86% possuem relatórios anuais e/ou de 
sustentabilidade auditados, contra 15% entre as empresas que não participam da carteira do 
ISE. Entre os respondentes do CDP, este percentual é de 71%, enquanto apenas 9% dos não 
respondentes asseguram suas informações socioambientais. Embora a asseguração não 
seja um pré-requisito desses compromissos, fica evidente o fortalecimento da confiabilidade 
das informações reportadas entre as companhias que já participam destas iniciativas.

Gráfico 5 - Temas reportados pelas empresas do ISE versus empresas não-ISE
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Entre as empresas que integram a carteira do ISE, é possível identificar um maior volume 
de informações reportadas no FRE em praticamente todos os temas, inclusive com maior 
detalhamento das iniciativas das organizações. Destacam-se, por exemplo, as questões 
climáticas, em que 41% das empresas do ISE apresentam iniciativas relacionadas ao tema, 
enquanto apenas 15% das empresas fora do índice descrevem ou detalham tais ações.
 
Apenas em dois temas observa-se um detalhamento maior nos formulários das empresas 
que não compõem o ISE. Entre as questões ambientais, 18% das empresas fora do índice 
detalham ações ligadas à gestão de energia, contra 17% das empresas do ISE. A maior 
distância, no entanto, diz respeito às ações de filantropia, com 39% de detalhamento entre as 
empresas não-ISE e 24% entre as empresas que fazem parte do índice. Este número indica 
que as companhias do ISE têm maior facilidade de pautar as questões ASG em conjunto com 
suas operações e modelos de negócio, ao passo que as companhias fora do ISE muitas vezes 
podem enxergar as questões ASG sob um olhar de filantropia, mais distante de seu impacto 
potencial sobre os negócios.

Outras iniciativas, além do ISE, podem proporcionar um olhar diferenciado para a 
consideração de questões ASG no FRE, como é o caso do CDP quando se faz um recorte 
específico da agenda de mudanças do clima. Analisando, entre as empresas do IBX-100, as 
respondentes do questionário de clima do CDP, observa-se que 86% delas aborda o tema no 
FRE, contra 54% dos não-respondentes. Mesmo entre os respondentes, no entanto, apenas 
36% detalham suas iniciativas e/ou indicadores de resiliência climática. O detalhamento do 
tema, inclusive, não guarda relação direta com o score que a empresa obtém no questionário 
do CDP6. Enquanto 53% das empresas nível B ou B- descrevem suas ações no documento, 
apenas 25% (uma empresa) nível A ou A- traz esta descrição entre os riscos apresentados 
no FRE. Além da questão climática em si, um destaque interessante entre os respondentes 
do CDP diz respeito à menção da cadeia de fornecedores: 24% dos respondentes detalha 
práticas de gestão de sua cadeia de valor, enquanto apenas 4% dos não-respondentes o 
fazem.

Outro dado importante diz respeito à agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)7, principal agenda global de consolidação dos temas ASG para a orientação de políticas 
públicas e práticas de mercado. Mesmo entre as empresas que integram os Conselhos da 
Rede Brasil do Pacto Global e que, portanto, têm compromissos estratégicos assumidos 
com a agenda dos ODS, pouco menos da metade (47%) cita a agenda em seu FRE e apenas 
uma empresa detalha quaisquer ações ligadas aos Objetivos. No geral, cerca de 30% das 
empresas citam os ODS no Formulário de Referência. O dado reforça a importância de migrar 
o tema para a agenda de negócios e da Alta Administração das companhias.

6 O CDP avalia as empresas anualmente em relação à sua estratégia e gestão de risco climático, atribuindo um score que 
varia entre A e D-.
7 O Ofício Circular CVM/SEP 02/2020 recomenda às Companhias abertas a leitura da publicação Mercado de Capitais e ODS, 
desenvolvida pela CVM em parceria com a BR, GRI e Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas, disponível em: http://
www.b3.com.br/data/files/51/94/4D/DC/A4887610F157B776AC094EA8/Mercado_de_ Capitais_e_ODS.pdf
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CONCLUSÕES

Governança e integração das informações ASG

Embora boa parte das empresas possua um relatório anual/de sustentabilidade específico, 
os documentos regulatórios possuem poucas informações ASG e em profundidade baixa, 
considerando as informações encontradas nos FRE. Há poucas referências a documentos 
mais detalhados e o reporte não é suficiente para aprofundar a compreensão de riscos e 
políticas das companhias.

Uma parte do gap pode estar relacionada à de responsabilidade pelo reporte voluntário e 
regulatório nas companhias. Uma maior participação das áreas de RI e finanças nos relatórios 
anuais/de sustentabilidade, bem como o envolvimento das áreas de sustentabilidade na 
elaboração dos FRE, traria mais coerência aos documentos e às informações neles contida. 
É importante que as informações ambos sejam vistos como peças de prestação de contas 
aos acionistas e demais stakeholders da companhia.

Neste sentido, o envolvimento da Alta Administração é fundamental para que haja um 
maior alinhamento entre discurso e prática das questões ASG. Cabe reforçar que o 
relato é consequência da gestão e que, neste sentido, a governança é responsável pelo 
estabelecimento de compromissos, políticas e pelo monitoramento das iniciativas e resultados. 
O estabelecimento de estruturas de governança como Comitês de Sustentabilidade, metas 
de remuneração ligadas ao tema e a participação ativa dos executivos nos debates ASG 
podem promover uma maior integração da agenda ao modelo de negócios das empresas e, 
consequentemente, o aprimoramento do reporte destas questões.

Padronização das informações

Em grande parte, as informações ASG reportadas nos FRE são qualitativas e não guardam 
conexão entre si ou com as outras questões reportadas no documento. Mesmo considerando 
que 2/3 das companhias adotam padrões internacionais na elaboração de seus relatórios 
anuais/de sustentabilidade, não se identifica o mesmo padrão para a elaboração dos 
documentos regulatórios. A ausência de uma métrica comum dificulta a análise comparativa 
e, em boa medida, dificulta a incorporação dos critérios ASG na tomada de decisão de 
investidores.

Os avanços da agenda ASG no Brasil passam por um melhor disclosure das informações 
por parte das companhias e seu uso adequado por agentes do setor financeiro. A análise 
de documentos regulatórios como o FRE permite concluir sobre desafios já conhecidos do 
mercado, como a dificuldade em mensurar riscos e impactos potenciais das questões ASG. 
Ao mesmo tempo, os próprios mecanismos regulatórios existentes podem ser usados para 
apoiar as companhias no aprimoramento do reporte desses temas ao mercado.
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PRÓXIMOS PASSOS 

As conclusões e recomendações que resultam desta pesquisa não se esgotam neste 
documento, mas vão permear os debates do GT de Gestão de Riscos ASG e Transparência 
do LAB, bem como seus próximos trabalhos e diálogo com diversos atores dos setores 
corporativo e financeiro. 

Os desdobramentos do estudo envolvem o aprofundamento dos temas reportados, 
considerando a relevância das questões ASG para diferentes setores da economia, bem como 
um maior diálogo com representantes de companhias, instituições financeiras e reguladores.


