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SOBRE O DOCUMENTO 
 

O relatório apresenta os principais pontos da discussão da segunda reunião do GT Riscos ASG e 

Transparência do Laboratório de Inovação Financeira de 2021. A reunião ocorreu virtualmente 

e contou com a participação dos membros e convidados na apresentação de iniciativas de 

mercado, dos trabalhos e atividades realizadas pelo GT.  

Nas próximas seções, temos os principais pontos levantados nas apresentações, bem como o 

resumo das atividades realizadas. 
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2. PAUTA DA 2A REUNIÃO ANUAL DO GT GESTÃO DE RISCOS ASG E 

TRANSPARÊNCIA DO LAB. 
O GT de Riscos ASG e Transparência realizou sua segunda reunião anual em 01 de 

dezembro de 2021. A abertura contou com a fala da Fernanda Feil, representante da 

GIZ entre as entidades gestoras do LAB, que agradeceu a atuação da Secretaria do LAB, 

consultores e de todos os membros do GT na realização de projetos que alavancam a 

agenda de finanças sustentáveis no mercado brasileiro. 

Contamos com uma breve introdução do Matthias Knoch e apresentação do Gustavo 

Melo Ribeiro, representante do Projeto FribraS, sobre o projeto de análise de Riscos 

Climáticos e impactos no sistema financeiro, que foi desenvolvido pela Eos Estratégia 

em Sustentabilidade junto ao Banco Central e apresentado por William Wills. 

Após a apresentação, a coordenadora do GT, Maria Eugênia, apresentou aos 

participantes a estrutura da consulta do Roadmap Regulatório de integração de riscos 

ASG. Também foram apresentados os avanços e resultados dos trabalhos do GT desde 

a primeira reunião anual do grupo, realizada em maio. 

Hora Conteúdo Palestrante 

15:00 - 
15:15 

Abertura ABDE | BID | CVM | GIZ 

15:15 - 
16:15 

Apresentação Estudo Projeto FiBraS 
Resultados de análise de risco climático e impactos 
sobre a a supervisão do sistema financeiro 

GIZ 
BACEN 

16:15 - 
16:30 

Intervalo  

16:30 - 
17:00 

Apresentação do roadmap regulatório 
Premissas do trabalho. Principais fundamentos do 
mapeamento regulatório 
Status e próximos passos do trabalho 

Maria Eugênia Buosi | Consultora 
Alexei Bonamim | Tozzini Freire 

17:00 - 
17:20 

Subgrupo Riscos Climáticos 
Lançamento e métricas de acesso do curso de TCFD  
Trabalhos realizados e próximos passos 

Rebeca Lima | CDP 
Lais Cesar | CDP 

17:20 - 
17:35 

Subgrupo Transparência 
Trabalhos realizados e próximos passos 

Fabio de Lucena | IBRI 

17:35 - 
17:50 

Subgrupo Biodiversidade e Capital Natural 
Trabalhos realizados e próximos passos 

Maria Eugênia Buosi | Consultora 
Lucas Grilo | Resultante 

17:50 - 
18:00 

Discussão sobre a atuação do GT em 2022 
Encerramento 

Todos 
Maria Eugênia Buosi | Consultora 
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3.  PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

Transparência       | O subgrupo teve sua coordenação assumida por Fabio de Lucena, 

membro do subgrupo e representante do IBRI e é o responsável 

pelo estudo sobre a evolução do tema que compõem o Roadmap de 

regulação.  

Proposta/próximos passos: Iniciativas de educação e engajamento 

para melhora do disclosure de informações ASG, desenvolvimento de 

cartilhas e templates de reporte e engajamento em conjunto com 

associações de empresas (IBRI, Abrasca, etc.). 

 

Riscos Climáticos | Tivemos o lançamento da capacitação informativa sobre Riscos 

Climáticos baseados nas recomendações da TCFD para proprietários de 

ativos, gestores de ativos, bancos e seguradoras. A capacitação está 

disponível gratuitamente na plataforma educacional do CDP, e pode 

ser acessada também no site do LAB 

(https://labinovacaofinanceira.com/2021/10/21/capacitacao-curso-

introdutorio-a-tcfd/). 

Gestão Integrada |       O subgrupo assumiu a coordenação do Roadmap Regulatório das 

questões ASG para o Sistema Financeiro e as recomendações de 

possíveis caminhos para o desenvolvimento e/ou revisão da agenda 

regulatória nacional.  

Biodiversidade e  

Capital Natural     |       As atividades do subgrupo ficaram voltadas para o mapeamento de 

ferramentas que endereçam o tema sob diferentes perspectivas e a 

contribuição ao Roadmap Regulatório.  

Proposta/próximos passos: Discussão sobre em como ampliar o debate 

e levantamento de possíveis coordenadores para o subgrupo.  

 

Riscos Sociais      |         Não tivemos reuniões desse Subgrupo no segundo semestre de 2021. 

Será necessário avaliar a continuidade do subgrupo e, neste caso, qual 

seria a agenda de trabalho para 2022.  

 Proposta/próximos passos: Discussão sobre como ampliar o debate 

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/webinars com os resultados dos 

diálogos. 
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4. PAINÉIS INFORMATIVOS 
 

Divulgação do andamento e próximos passos dos subgrupos do GT. 

Com exceção do subgrupo de Biodiversidade e Capital Natural, todos os 

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

lideraram as apresentações do andamento dos trabalhos e próximos passos das 

atividades dos respectivos grupos. 

 

4.1) Subgrupo de Transparência 

 

Apresentação:  

Fabio de Lucena 

Coordenador do Subgrupo de Transparência 

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

disseminar boas práticas de divulgação de informações ASG. O LAB definiu como 

entrega principal do nosso GT de Gestão ASG, um Roadmap de regulação para a 

integração de riscos ASG. O Roadmap será elaborado dentro de uma agenda unificada, 

na qual todos os subgrupos irão contribuir na formulação dos capítulos e sessões de 

acordo com as práticas associadas aos temas por eles abordados.  

O subgrupo de Transparência é o responsável pelo estudo sobre a evolução do tema, 

abordando os principais milestones nacionais e internacionais na agenda ASG em 

termos de gestão de riscos e integração à prática de agentes do mercado de 

capitais; práticas de disclosure de informações ASG pelas empresas de capital aberto e 

fechado; e principais frameworks e estudo para adoção de indicadores no reporte 

público das companhias. 

Compondo a agenda do subgrupo, tivemos os seguintes eventos:  

• Value Report Foundation  
Arturo Rodriguez apresentou as iniciativas e trabalhos que a VRF vem desenvolvendo. 

 

• Global Reporting Initiative  
Glaucia Terreo, representante da GRI no Brasil, falou sobre a evolução das normas GRI 

e os trabalhos que vêm se desenvolvendo no Brasil.  
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4.2) Subgrupo de Biodiversidade e Capital Natural 

 

Apresentação:  

Lucas Grilo 

Consultor da Resultante 

As atividades que foram desenvolvidas no subgrupo têm como principal objetivo tratar 

o que está sendo realizado em termos de práticas internacionais, as tendências e o 

mapeamento de ferramentas que endereçam o tema sob diferentes perspectivas. O 

Subgrupo também é responsável pelo capítulo sobre Biodiversidade e Capital Natural 

do Roadmap de regulação que compõem o projeto do GT de Gestão ASG.  

No mais, tivemos os seguintes eventos: 

• Taskforce on Nature-related Financial Disclosures – TNFD 

Luciane Moessa (Soluções Inclusivas Sustentáveis) compartilhou com o subgrupo, o 

andamento dos trabalhos da força tarefa até o momento, assim como os próximos 

passos.  

• Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

Camilo A. Santa Peña (BID) compartilhou as ações do BID ligadas à biodiversidade para 

os próximos anos e a evolução da agenda de biodiversidade e capital natural na 

América Latina. 

 

4.3) Subgrupo de Riscos Climáticos 

 

Apresentação 

Rebeca Lima 

Coordenadora do Subgrupo de Riscos Climáticos 

Em outubro foi lançada a Capacitação em TCFD e o conteúdo está disponível na 

plataforma de educação do CDP, com acesso também pelo site do LAB. As 

recomendações da TCFD são aplicáveis 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.   
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O curso é uma realização do Laboratório de Inovação Financeira, uma iniciativa da 

ABDE, BID, CVM e GIZ, e do CDP juntamente com parceiros como WayCarbon, Stocche 

Forbes, TCMB, CEBDS, SITAWI, iCare e Resultante. E com apoio de financiadores como 

o Governo Britânico, através do programa UK Pact Brazil, e do iCS – Instituto Clima e 

Sociedade.  

O subgrupo é o responsável pelo estudo e pela contribuição ao levantamento de 

práticas e tendências regulatórias ligadas à agenda de Riscos Climáticos no Roadmap 

de regulação. 

Contamos também com os seguintes eventos: 

• Climetrics 

Lais Cesar, do CDP, apresentou a ferramenta e os benefícios para os investidores 

quanto à tomada de decisões relacionadas a mudanças climáticas, segurança hídrica e 

desmatamento. 

• INPE 

Lincoln Alves Muniz, representante do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais), falou sobre as projeções climáticas no Brasil e a importância de ferramentas 

ambientais como subsídios para a tomada de decisão. 

• LaCLIMA 

Caroline Prolo, do Stocche Forbes Advogados, apresentou a iniciativa de um grupo de 

advogados para o fomento de políticas públicas e regulação da agenda climática. 

• WayCarbon | Análise do risco em operações de crédito 

Laura Albuquerque, da Way Carbon, compartilhou o projeto de uma ferramenta para 

análise do risco climático (físico e de transição) em operações de crédito de bancos de 

desenvolvimento em três setores produtivos: agropecuária, energia e indústria de 

transformação, e ressaltou que todo o projeto ficará disponível como ferramenta 

pública 
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4.4) Subgrupo de Gestão Integrada de Riscos 

 

Apresentação: 

Maria Eugênia Buosi 

Consultora do GT de Gestão de Riscos ASG e Transparência 

Alexei Bonamin 

Membro do Subgrupo Gestão Integrada de Riscos 

O LAB definiu como entrega principal do GT Gestão de Riscos ASG e Transparência, 

um Roadmap de regulação para a integração de riscos ASG. O Roadmap está sendo 

realizado de forma unificada, com a contribuição de todos os subgrupos, elaborando 

os capítulos e sessões de acordo com as práticas de cada tema abordado nos 

subgrupos em questão.  

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

• Apoio ao desenvolvimento/revisão de regulações acerca da integração ASG 

quanto a processos e modelos de gestão de risco; 

• Apoio à elaboração e divulgação do questionário de Conduta Empresarial 

Responsável do PCN junto ao Ministério da Economia; 

• Apoio à elaboração do Estudo Exploratório da CVM sobre regulação e práticas 

de mercado ASG em mercados de capitais e a apresentação de ferramentas e 

modelos de mercado para esta finalidade. 

Eventos realizados: 

• Mattos Filho  

Apresentação do Mapa de regulação do PRI pelo escritório Mattos Filho trazendo o 

framework Legal de Investimento de Impacto no Brasil. 

Entorno das discussões presentes nos subgrupos, fica clara a necessidade de 

desenvolvimento de ferramentas, modelos, materiais que concretizem a importância 

do tema e permitam às instituições dos setores corporativo e financeiro se orientarem 

nas melhores práticas de mercado e tendências regulatórias de integração ASG.  

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. 
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Considerando os temas relevantes, o LAB definiu como entrega principal do GT Gestão 

de Riscos ASG e Transparência, o Roadmap de regulação para a integração de riscos 

ASG. O Roadmap tem o objetivo de sinalizar possíveis caminhos para o 

desenvolvimento e/ou revisão da agenda regulatória e de supervisão das questões 

ASG no Sistema Financeiro Nacional, a partir do mapeamento da regulação em várias 

jurisdições. 

Para a composição do Roadmap, cada um dos subgrupos seguirá com o 

desenvolvimento do seu tema de acordo com as seguintes estruturas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura das reuniões dos subgrupos em um primeiro momento se manterá 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. Com o documento em fase 

avançada, as reuniões passarão a ocorrer de forma unificada, para efetuarmos os 

ajustes finais no documento.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relatório da Segunda Reunião Anual - GT Riscos ASG 

                                     www.labinovacaofinanceira.com | info@labinovacaofinanceira.com                                           13 

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

específicos e mais adequados ao tema em questão. 

 

4.5) Discussão sobre os Próximos Passos do GT  

 

Atualmente, contamos com 5 subgrupos na composição do GT de Riscos ASG e 

Transparência.  

 

Vale pontuar que não tivemos reuniões do subgrupo de Riscos Sociais, mas debatemos 

com os membros participantes na reunião, sobre como podemos continuar e quais as 

abordagens para o ano de 2022.  

As seguintes questões foram levantadas para refletirmos sobre o Plano de Trabalho.  

Subgrupo de Riscos Sociais: 

• Discussão sobre práticas de Greenwashing; 

• Instruções Normativasi do Banco Central para: 

o Guia de atribuições de report as Instituições Financeiras: GRSAC 

(Relatório de Gerenciamento Socioambiental e Climático); 

o Resolução DRSAC (Risco Socioambiental); 

• Instrução sobre o tipo de abordagem com clientes. 
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Subgrupo de Transparência: 

• Troca de experiências e melhores práticas quanto as regulações; 

• Agenda de implementação e disseminação de conhecimentos e conceitos que 

abrangem as resoluções do Banco Central; 

• Disclosure envolvendo as questões financeiras e reguladores; 

• Capacitação: Webinar, eventos e workshops sobre gerenciamento e report das 

novas regulações. 

Subgrupo de Riscos Climáticos  

• Curso TCFD para seguradoras 

Subgrupo de Gestão de Riscos ASG  

• Atualização do Guia ESG da CNSeg.   

 

Para 2022 revisaremos o Plano de Trabalho dos subgrupos, seguindo 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 

 

Link para a gravação da Reunião: 

https://drive.google.com/file/d/15ln0vVzJOweE6lY3RZDkTPj6yQOSKE3T/view?usp=sha

ring 

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

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

ou gtriscosasg@labinovacaofinanceira.com 

 

 
i IN BCB 153 - Tabelas do relatório GRSAC e IN BCB 222 - Documento para envio das informações da Resolução BCB 

151. 

 

https://drive.google.com/file/d/15ln0vVzJOweE6lY3RZDkTPj6yQOSKE3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ln0vVzJOweE6lY3RZDkTPj6yQOSKE3T/view?usp=sharing

