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“Após o sucesso do nosso primeiro Guia Rápido ESG, 

entregamos neste segundo volume um aprofundamento 

sobre o tema, voltado às regulamentações que regem 

este setor. Sem dúvidas, este material complementar 

fará diferença para você e sua empresa entenderem 

caminhos e formas de se adaptarem a esta realidade. 

Em breve, lançaremos o nosso terceiro volume. 

Aguardem e nos acompanhem.”

Claudinei Elias, founder e CEO da Bravo GRC

“Entendemos as práticas ESG como 

uma jornada. No primeiro passo, temos 

a compreensão da importância do tema 

e início das boas práticas de maneira 

verdadeira e eficiente. No entanto, é 

necessário que existam regras bem 

definidas para que todos utilizem o 

mesmo referencial, tornando possível 

fazer análises e comparações entre 

organizações e explicitando pontos de 

melhorias nas estruturas regulatórias. 

As regulamentações podem ser 

encaradas como um amparo a uma 

economia mais sustentável.”

Suelen Silva e Gabriel Mello 
— Equipe da Bravo Research

Gabriel MelloSuelen Silva
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Regulamentações como impulsionadoras das práticas ESG

O primeiro volume do Guia Rápido ESG teve como objetivo apresentar, de maneira 
sintetizada e estruturada, as principais organizações e iniciativas globais que são 
referência em ESG (Environmental, Social and Governance). Uma forma rápida, 
leve e direta de compreender como as discussões acerca de temas socioambientais 
e de governança estão difundidas por diversos setores de mercado e nas próprias 
organizações.

Após familiarização com o universo ESG, e compreendendo a importância do tema 
tanto à sociedade quanto às organizações e aos investidores, este volume aborda 
como as regulamentações impactam o ecossistema – principalmente o mercado 
financeiro – de cada país, cada região e, ocasionalmente, geram um efeito cascata 
em todo o mundo, atingindo investidores, fornecedores e outros participantes. 

Apresentamos a seguir, de forma geral, as iniciativas que emergiram no mundo 
nos últimos anos pautadas por agentes e participantes do mercado financeiro, 
com a finalidade de endereçar os temas e preocupações emergentes com o ESG, 
auxiliando em uma governança mais transparente e eficiente. Tais iniciativas também 
refletem a forma como o tema tem sido tratado até o momento, assim como a sua 
tendência de evolução para os próximos anos. Destacamos que o cumprimento 
das leis ambientais e trabalhistas, apesar de não terem sido citadas neste guia em 
virtude do enfoque escolhido, deve estar presente na governança e na gestão de 
recursos da organização, fortalecendo as boas práticas de governança e alinhado à 
sustentabilidade dos negócios. 
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Lideradas por União Europeia e Reino Unido, as regulamentações apresentam 
robusta atuação em grandes e médias empresas, possuem elevada maturidade e 
demandam uma curta janela de tempo para adequação pelas organizações, que 
terão obrigatoriedade de estar em conformidade nos próximos anos (até 2025). Os 
Estados Unidos, através da Securities and Exchange Commission (SEC), caminham 
para o endurecimento das regulamentações atuais, bem como avaliam atualizar 
e adicionar novas medidas e padrões de controle e gerenciamento relacionadas a 
fatores ESG. Apresentando guias e introduzindo novas diretrizes, a China caminha 
para o endurecimento das regulamentações ESG, solicitando dados e informações 
relacionadas a fatores socioambientais e de governança em seus relatórios anuais. 

O Brasil, neste cenário de avanços a passos rápidos, se posiciona com o Banco 
Central do Brasil (BC) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em consultas 
públicas para avaliação de novas regulamentações para instituições financeiras 
e empresas listadas na bolsa, seguindo o caminho das grandes potências 
internacionais. Além das iniciativas do BC e CVM, o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) lançou resoluções normativas acerca da divulgação de informações 
relacionadas à sustentabilidade em 2014, bem como a B3, em 2012, com as 
recomendações de divulgação de aspectos ESG para empresas listadas na bolsa. 

Finalizamos este volume com uma iniciativa global de bancos centrais, da 
qual o Brasil é signatário bem como Estados Unidos, União Europeia e outros, 
proporcionando um local de debate e novas ideias, com o objetivo de compreender 
como instituições financeiras podem promover o ESG em suas localidades. 

 ↘ Regulamentações como 
impulsionadoras das práticas ESG



LOCAL IDEALIZADOR REGULAMENTAÇÃO – INICIATIVA STATUS APLICABILIDADE

EUROPA

Comissão Europeia NFRD Em vigor (2014)
Instituições financeiras, empresas listadas, empresas na categoria 
public-interested e empresas com mais de 500 funcionários.

Comissão Europeia CSRD Em desenvolvimento
Grandes organizações (sem restrição de número de funcionários) 
ou que estejam listadas em bolsa de valores. PMEs com atuação 
em mercados regulados.

Comissão Europeia SFDR Em vigor (2021) Organizações do mercado financeiro.

Comissão Europeia Taxonomy Regulation Em vigor (2022) 
Instituições do mercado financeiro, organizações que reportam via 
NFRD (futuramente CSRD).

REINO UNIDO

Financial Conduct Authority (FCA), Prudential 
Regulation Authority (PRA), Department for Work & 
Pensions (DWP) e Department for Business, Energy 
and Industrial Strategy (BEIS).

Green Finance Strategy Em vigor (2021)

Empresas listadas na bolsa de Londres, instituições financeiras, 
seguradoras, gestoras de fundos, seguradoras 
de vida, fundos de previdência empresarial, organizações 
de previdências.

ESTADOS UNIDOS Securities and Exchange Commission (SEC)

SEC response to climate and ESG risks and opportunities.

Regulamentação: Iniciativa da SEC

.2010: Climate Change Guidance

.2020: Subcomitê ESG do Comitê Consultivo de Gestão 
de Ativos da SEC emite recomendação preliminar de que 
a Comissão exigisse a adoção de padrões pelos quais 
emissores corporativos divulgassem riscos ESG materiais.

Em desenvolvimento Em desenvolvimento

CHINA

State Council GUO FA 39 Em vigor (2005) Empresas listadas em bolsa, sendo públicas ou privadas.

Bolsa de Valores de Shenzen
Guideline for Social Responsibility of Listed Companies; 
Guidelines for the Standardized Operation Listed 
Companies.

Em vigor (2006) Empresas listadas em bolsa, sendo públicas ou privadas.

Bolsa de Valores de Shanghai
Guidelines for the Compilation of Social Responsibility 
reports.

Em vigor (2008) Empresas listadas em bolsa, sendo públicas ou privadas.

China Securities Regulatory Commission 
Guidelines for the Governance of Listed Companies; 
Guidelines for Contents and formats of Information 
Disclosure by Listed Companies.

Em vigor 
(2017 e 2021)

Empresas listadas em bolsa, sendo públicas ou privadas.

State Environmental Protection
Guiding Opinions on Strengthening the Environment 
Protection Supervision and Management of Listed 
Companies.

Em vigor (2008) Empresas listadas em bolsa, sendo públicas ou privadas.

NPC Standing Committee Revised the Environmental Protection Law. Em vigor (2014) Empresas listadas em bolsa, sendo públicas ou privadas.

HONG KONG

Bolsa de Valores de Hong Kong
Guidelines on Environmental, Social and Governance 
Reports.

Em vigor (2016) Organizações listadas na bolsa de Hong Kong.

Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
Green and Sustainable Finance Cross-Agency Steering 
Group (Steering Group).

Em desenvolvimento Organizações listadas na bolsa de Hong Kong.

BRASIL

Brasil, Bolsa, Balcão (B3) Recomendação Relate ou Explique. Em vigor (2012) Empresas listadas na B3.

Conselho Monetário Nacional (CMN)
Resolução 4.327: Política de Responsabilidade 
Socioambiental (PSRA).

Em vigor (2014)
Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil (BC).

Conselho Monetário Nacional (CMN) Resolução 4.661 Em vigor (2018) Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs).

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Instrução Normativa 480  Em desenvolvimento Organizações listadas na B3.

Banco Central do Brasil (BC) Agenda BC+ Em desenvolvimento Instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

AMBIMA
GUIA ASG Incorporação dos aspectos ASG nas análises 
de investimento.

Publicado (2020) Análise de investimentos.

Fonte: B
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Os avanços regulatórios na Europa são pautados por três grandes objetivos de longo 
prazo: incorporar os aspectos relacionados à sustentabilidade em um framework 
comum às organizações europeias; simplificar a classificação de atividades 
econômicas e produtos financeiros como realmente sustentáveis, buscando evitar 
o greenwashing, bem como desenvolver standards para instituições financeiras na 
comercialização de produtos financeiros sustentáveis; e, por fim, integrar os riscos 
climáticos e ambientais nas tomadas de decisão de investidores e organizações, 
tornando os níveis de sustentabilidade corporativos transparentes a reguladores e 
outros stakeholders. 

SAIBA MAIS EM: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Europa

OBJETIVOS

Incorporação de 
aspectos sustentáveis 
em um framework 
comum às organizações 
europeias.

Simplificação da 
classificação de 
atividades econômicas 
em sustentáveis e não 
sustentáveis.

Integração de riscos 
climáticos e ambientais 
à tomada de decisão.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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The Non-Financial 
Reporting Directive (NFRD)

Publicada em 22 de outubro de 2014, com aplicação a partir de 5 de dezembro de 
2014, a regulamentação The Non-Financial Reporting Directive (NFRD), Directive 
2014/95, formaliza a obrigatoriedade de grandes organizações europeias (mais de 500 
funcionários e net turnover maior que 40 milhões de euros) reportarem os impactos 
de suas atividades sobre aspectos ESG, bem como fatores ambientais e sociais que 
tenham alto potencial de impacto na própria organização.

Como grande objetivo estava a ampliação da transparência para stakeholders como 
clientes, investidores e reguladores, acerca de itens com grande importância e impacto 
às organizações, auxiliando assim a análise sobre a performance não financeira das 
empresas e impulsionando-as a definir metas sociais e ambientais mais robustas, 
com foco nos resultados de longo prazo. 

SAIBA MAIS EM: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/
corporate-sustainability-reporting_en

QUEM DEVE REPORTAR?

 • Empresas com mais de 500 funcionários;

 • Empresas listadas;

 • Bancos;

 • Seguradoras;

 • Empresas indicadas como public-interest. 

O QUE DEVE SER REPORTADO?

 • Aspectos materiais ambientais e sociais;

 • Tratamento aos funcionários;

 • Temas relacionados à anticorrupção; 

 • Diversidade.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
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Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD)

Em 21 de abril de 2021, a Comissão Europeia anunciou uma proposta para a nova 
regulamentação: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). A CSRD seria 
uma reformulação da NFRD mais ampla, robusta e com maior detalhamento acerca da 
divulgação de informações sobre temas ambientais, sociais e de governança. 

Como grandes propulsores, há duas ideias centrais: a extensão da obrigatoriedade 
para mais organizações europeias e a melhora na qualidade dos dados divulgados, 
utilizando standards comuns a todas as organizações.

O objetivo é estender as obrigatoriedades de disclosure para todas as grandes empresas, 
listadas ou não, com mais ou menos de 500 funcionários. Sendo aprovada, o número 
de empresas que seriam obrigadas a seguir as diretrizes de report saltará de 11 mil para 
50 mil companhias europeias. Para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) haverá 
uma regulação específica, com standards proporcionais. Nessa linha, o disclosure é 
obrigatório para PMEs listadas em mercados regulados e opcional para mercados não 
regulados. Mesmo não sendo obrigatório, o report é altamente recomendado. Vale 
mencionar que a regulamentação, caso seja aprovada, será aplicada às PMEs somente 
três anos depois de começar a valer às grandes organizações. 

Como segunda ideia central, o European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG) é responsável pelo desenvolvimento dos standards que serão utilizados 
para a divulgação de dados ESG pelas organizações. A compilação destes standards 
integra os EU Sustainability Reporting Standards, os quais visam introduzir requisitos 
obrigatórios mais detalhados e que reflitam os interesses de stakeholders como 
investidores, consumidores e reguladores, proporcionando maior transparência e 
auxiliando as tomadas de decisão. A expectativa é que os standards europeus estejam 
fortemente alinhados à ideia de Dupla Materialidade1 utilizada pela Global Reporting 
Initiative (GRI), que fornece tanto informações sobre como os aspectos ESG impactam 
a materialidade da organização, como sobre os impactos gerados pela própria 

1 Fonte: https://www.bsr.org/en/our-
insights/blog-view/why-companies-
should-assess-double-materiality

https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/why-companies-should-assess-double-materiality
https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/why-companies-should-assess-double-materiality
https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/why-companies-should-assess-double-materiality
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organização na sociedade, de forma ambiental e social. No primeiro volume do nosso 
Guia Rápido ESG, você pode encontrar mais informações sobre a GRI.

É esperado que os EU Sustainability Reporting Standards sejam aprovados até o 
primeiro semestre de 2022 e a regulamentação seja publicada ao final de 2022, com 
aplicação a partir de 2023. Dessa forma, os primeiros relatórios seguindo as diretrizes 
da CSDR seriam publicados em 2024, utilizando 2023 como referência. 

SAIBA MAIS EM: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/
company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

 ↘ Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD)

QUEM DEVE REPORTAR?

 • Grandes organizações sem restrição 
ao número de funcionários ou que 
estejam listadas; 

 • PMEs com atuação em mercados 
regulados.

O QUE DEVE SER REPORTADO?

 • Standards estão em desenvolvimento 
por meio dos EU Sustainability Reporting 
Standards.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
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Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR)

A regulamentação The Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR), Regulation (EU) 2019/2088, foi publicada em 
27 de novembro de 2019 com aplicação a partir de 10 de março 
de 2021, Level I, e a partir de 22 de janeiro de 2022, Level II.

Esta regulamentação atinge todas as organizações do mercado 
financeiro europeu e tem como grande objetivo proporcionar 
uma forma padronizada na divulgação de informações 
relacionadas à performance financeira e às boas práticas ESG, 
contribuindo com a transição europeia para uma economia de 
baixo carbono e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU. 

A regulamentação demanda que instituições financeiras, a 
exemplo de fundos de investimentos, divulguem como os seus 
investimentos podem impactar a sociedade e o meio ambiente 
e como estão expostos e podem ser impactados por fatores 
ESG, uma dinâmica de identificação e reporte que é conhecida 
como Dupla Materialidade. Além disso, é necessário especificar 
como os fatores ESG são, e foram, utilizados nas estratégias de 
decisão de investimentos. 

A regulamentação abrange aspectos obrigatórios a serem 
divulgados e tópicos conhecidos como comply or explain, 
em que não há obrigatoriedade da divulgação de algumas 
informações. Neste caso, no entanto, é obrigatório explicitar os 
motivos da não divulgação. 

SAIBA MAIS EM: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN

QUEM DEVE REPORTAR?

Organizações do mercado 
financeiro:

 • Fundos de investimentos;

 • Gestores de fundos de 
investimento;

 • Seguradoras;

 • Bancos.

O QUE DEVE SER 
REPORTADO?

 • Riscos ESG provenientes 
de investimentos;

 • Riscos ESG aos quais 
os investimentos estão 
expostos;

 • Nível de sustentabilidade 
do investimento.

Riscos ESG 
que podem 
impactar os 

investimentos

Impacto dos 
investimentos 

em fatores ESG 

Características 
do produto 

financeiro ESG 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
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Taxonomy Regulation
Assinada pelos presidentes do Conselho e Parlamento Europeu no dia 18 de junho 
de 2020, com validade a partir de 12 de julho de 2020 e expectativa de aplicação a 
partir de 1º de janeiro de 2022, a Taxonomy Regulation, Regulation (EU) 2020/852, 
é um sistema de classificação que utiliza padrões científicos para identificar 
atividades econômicas sustentáveis, ou não sustentáveis, a partir de uma forte 
perspectiva ambiental. O objetivo principal será atingir as metas do Acordo de Paris, 
proporcionando uma linguagem comum e padronizada para organizações, reguladores, 
investidores, consumidores e todas as partes interessadas.

O sistema de classificação tem vasto potencial de utilização por empresas, instituições 
financeiras e consumidores. Enquanto as instituições financeiras podem utilizar a 
ferramenta para desenhar produtos financeiros sustentáveis, as empresas podem 
utilizar o sistema para planejar suas transições ambientais e sociais medindo, de 
antemão, os impactos mais facilmente. Os consumidores, por sua vez, podem utilizar a 
taxonomia para pautar suas tomadas de decisão em investimentos. 

Para que uma atividade econômica seja considerada sustentável, ela será avaliada pelo The 
Technical Screening Criteria (TSC) em cada um dos seis objetivos ambientais propostos, 
levando em consideração todos os critérios mínimos. Caso esteja em concordância com a 
taxonomia, a atividade econômica poderá ser classificada como sustentável. Dois dos seis 
objetivos, relacionados a mudanças climáticas – mitigação e adaptação –, terão aplicação 
para instituições financeiras a partir do final de 2021 e para as demais organizações 
no decorrer de 2022. Já para os outros quatro objetivos, a expectativa é de aplicação a 
instituições financeiras e demais organizações ao final de 2022. 

É esperada para dezembro de 2021 uma nova reunião para ampliação do escopo de 
atuação da taxonomia, abordando mais aspectos sociais e de governança. 

SAIBA MAIS EM: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/
sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

QUEM DEVE REPORTAR?

 • Todas as organizações do mercado financeiro;

 • Organizações que já reportam ao NFRD, 
futuramente ao CSRD.

OBJETIVOS AMBIENTAIS

1. Mitigação de mudanças climáticas.

2. Adaptação às mudanças climáticas.

3. Proteção e uso sustentável da água e seus 
recursos. 

4. Transição para a economia circular.

5. Prevenção e controle da poluição.

6. Proteção e restauração da biodiversidade 
e ecossistemas. 

CRITÉRIOS PARA ATIVIDADE 
ECONÔMICA SUSTENTÁVEL

1. Contribuir substancialmente para um ou 
mais objetivos ambientais.

2. Não ter impacto negativo em um ou mais 
objetivos ambientais.

3. Estar em conformidade com os requisitos 
mínimos.

4. Estar em conformidade com o Technical 
Screening Criteria (TSC).

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en


13GUIA RÁPIDO ESG • VOLUME II • REGULAMENTAÇÕES

Como as regulamentações 
europeias se conversam

Todas as regulamentações, em princípio, estarão alinhadas ao grande 
objetivo de reduzir a complexidade e duplicidade na divulgação de 
dados e aumentar a transparência das organizações perante as metas 
da União Europeia. 

A partir da divulgação de informações específicas pelas organizações 
via NFDR/CSRD, investidores e instituições financeiras serão capazes 
de utilizar estes dados, bem como outras fontes disponíveis, para 
classificar suas atividades econômicas via taxonomia e então realizar o 
disclosure via SFDR. 

A ideia é que haja uma integração entre todas as organizações para 
que reportem com determinada frequência, utilizando uma linguagem 
padrão e oferecendo uma maneira transparente e objetiva de disclosure 
a todos os stakeholders. 

NFRD/CSRD: 
Organizações reportam suas 

atividades e informações 
relacionadas a fatores ESG. 

Investidores coletam e analisam 
os dados.

Taxonomia: 
Após análise das 
informações das 

organizações 
via NFDR/CSRD, 

investidores 
classificam os 

investimentos como 
sustentáveis ou não 

sustentáveis. 
SFDR: 

Baseadas nos dados das 
organizações via NFDR/

CSRD, e com dados próprios, 
instituições financeiras 

reportam via SFDR.
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Em julho de 2020, o governo britânico anunciou a publicação de uma nova estratégia 
voltada a uma economia sustentável: Green Finance Strategy, com o objetivo de 
desenvolver iniciativas de implementação para o disclosure de informações de 
organizações britânicas.

A divulgação desses dados será realizada seguindo as recomendações da Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), que inclui quatro pilares: 
Governança, Estratégia, Gerenciamento de Riscos e Métricas e Objetivos – a análise 
de cenário, um método bem estabelecido para identificar e avaliar riscos potencias 
à organização, integrando-os ao planejamento estratégico, será encorajada, mas 
é opcional. Com essa iniciativa, o Reino Unido seria o primeiro país do mundo a 
tornar obrigatória, até 2025, a divulgação de informações pertinentes a fatores ESG, 
seguindo as recomendações da TCFD. Além disso, há expectativa de desenvolvimento 
de uma taxonomia própria para classificação de atividades econômicas sustentáveis, 
utilizando a taxonomia europeia como ponto de partida. No primeiro volume do nosso 
Guia Rápido ESG, detalhamos um pouco mais as recomendações da TCFD. 

A iniciativa de regulamentação é pautada por quatro reguladores britânicos: 
Financial Conduct Authority (FCA), Prudential Regulation Authority (PRA), 
Department for Work & Pensions (DWP) e Department for Business, Energy and 
Industrial Strategy (BEIS), os quais têm autonomia para decidir sobre consultas 
públicas, definir a partir de quais datas cada categoria de organização será obrigada 
a iniciar os reports, entre outros detalhes mais aprofundados sobre cada exigência, 
levando em consideração o setor de mercado.

Reino Unido
QUEM DEVE REPORTAR?

 • Empresas listadas na bolsa de Londres;

 • Instituições financeiras;

 • Seguradoras;

 • Gestoras de fundos;

 • Seguradoras de vida;

 • Fundos de previdência empresarial;

 • Organizações que ofertam produtos 
de previdência.
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Timeline de aplicação das regulamentações no Reino Unido

2021 20232022 2024–2025

Restante das gestoras de 
investimentos, seguradoras de 
vida e organizações que ofertam 
produtos de previdência (FCA)

Fundos de previdência 
empresarial < £1 bilhão (DWP)

Fundos de previdência 
empresarial > £1 bilhão (DWP)

Grandes gestoras de 
investimentos, seguradoras de 
vida e organizações que ofertam 
produtos de previdência (FCA)

Organizações registradas no 
Reino Unido (BEIS)

Restante das empresas 
listadas na bolsa de Londres 
(FCA)

Fundos de previdência 
empresarial > £5 bilhões (DWP)

Instituições financeiras e 
seguradoras (PRA) 

Empresas listadas na categoria 
Premium, no Main Market, da 
bolsa de Londres (FCA)
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Em 15 de março de 2021, Allison Lee, presidente em exercício da Securities and 
Exchange Commission (SEC), anunciou a abertura de um período de consultas 
e comentários sobre as possíveis estruturas para divulgação de informações a 
respeito de mudanças climáticas e ESG. As submissões poderão ser utilizadas no 
desenvolvimento de futuras orientações sobre as questões ESG. 

Fortalecidas pela administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, as 
questões ESG ganham força e contam assim com a sinalização da SEC, que realizará 
etapas concretas para o desenvolvimento e implementação de uma estrutura de 
divulgação obrigatória em ESG. 

Estados Unidos

Securities and 
Exchange Commission (SEC)

Now more than ever, investors are 
considering climate-related issues when 
making their investment decisions. It 
is our responsibility to ensure that they 
have access to material information 
when planning for their financial future.” 

Allison Lee, presidente da SEC

“Agora, mais do que nunca, investidores 
estão considerando aspectos climáticos 
em suas tomadas de decisão. 
É nossa responsabilidade garantir 
que investidores tenham acesso a 
informações materiais (relevantes) ao 
planejarem seus futuros financeiros.” 

“
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De acordo com a SEC, a demanda por informações atualizadas e de qualidade sobre 
mudanças climáticas dirigidas aos investidores motivou a abertura de um período de 
consultas e comentários ao público. As questões ESG, no entanto, já tinham grande 
relevância dentro da instituição mesmo antes desse período.

Em 2010, a SEC emitiu um comunicado que forneceu orientações aos emitentes 
sobre como os requisitos de divulgação existentes se aplicam às questões de 
mudança climática. Segundo estas orientações, dependendo das circunstâncias, 
podem ser exigidas nas divulgações de um registrante informações sobre riscos e 
oportunidades relacionados às mudanças climáticas. Essas informações podem ter 
relação com a descrição de negócios, os procedimentos legais, os fatores de risco e 
com a discussão e análise da condição financeira e resultados das operações.

Na ocasião, a SEC observou a legislação e os regulamentos que regem as mudanças 
climáticas, acordos internacionais, mudanças na demanda do mercado por bens ou 
serviços e riscos físicos associados às mudanças climáticas. Com isso, descreveu 
certas maneiras pelas quais as mudanças climáticas podem desencadear obrigações 
de divulgação, de acordo com as regras da Comissão. Desde então, a SEC exige 
que as empresas listadas divulguem as despesas relacionadas às conformidades 
ambientais que realizam.

Com base na crescente demanda dos investidores pela divulgação de informações 
de empresas sobre os riscos, impactos e oportunidades das mudanças climáticas, 
a SEC tem uma preocupação: será que as informações divulgadas a respeito dos 
aspectos ESG informam adequadamente os investidores sobre riscos, incertezas, 
impactos e oportunidades materiais conhecidos, ou uma maior consistência poderia 
ser alcançada? 

 ↘ Securities and 
Exchange Commission (SEC)



18GUIA RÁPIDO ESG • VOLUME II • REGULAMENTAÇÕES

 ↘ Securities and 
Exchange Commission (SEC)

Em maio de 2020, o Comitê Consultivo de Investidores da SEC aprovou recomendações 
solicitando à Comissão que iniciasse um esforço para atualizar os requisitos de 
relatórios para emissores, a fim de incluir fatores materiais, ambientais, sociais e 
de governança úteis às decisões. O objetivo seria melhorar a qualidade dos dados e 
procedimentos de divulgação usados para investimentos ESG, para assim garantir 
maior transparência aos investidores e melhor verificabilidade das estratégias e 
práticas ESG dos produtos de investimento. Além disso, a SEC buscava entender até 
que ponto os produtos de investimento ESG diferiam de outros tipos de produtos de 
investimento, e se alguma intervenção seria necessária para abordar tais diferenças.

Em dezembro de 2020, o subcomitê ESG do Comitê Consultivo de Gestão de Ativos da 
SEC emitiu uma recomendação preliminar para que fosse exigida a adoção de padrões 
a serem seguidos pelos emissores corporativos ao divulgarem riscos ESG materiais. 

It is time to move from the question of ‘if’ 
to the more difficult question of ‘how’ we 
obtain disclosure on climate.” 

Allison Lee, presidente da SEC

“É hora de avançarmos da questão ‘se’ para 
a questão mais difícil de ‘como’ obtemos a 
divulgação de dados climáticos.” 

“
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 ↘ Securities and 
Exchange Commission (SEC)

Documentos para leitura 
complementar

1. https://www.sec.gov/news/speech/
lee-climate-change

2. https://www.blackrock.com/
corporate/literature/whitepaper/
viewpoint-towards-a-common-
language-for-sustainable-investing-
january-2020.pdf

3. https://www.sec.gov/comments/
climate-disclosure/cll12.htm

4. Managing Climate Risk in the 
U.S. Financial System: Report of 
the Climate-Related Market Risk 
Subcommittee, Market Risk Advisory 
Committee of the U.S. Commodity 
Futures Trading Commission. ISBN: 
978-0-578-74841-2

5. https://www.sec.gov/files/potential-
recommendations-of-the-esg-
subcommittee-12012020.pdf

6. https://www.sec.gov/spotlight/
investor-advisory-committee-2012/
recommendation-of-the-investor-
as-owner-subcommittee-on-esg-
disclosure.pdf

7. https://financialinstitutions.
bakermckenzie.com/2021/04/12/sec-
review-of-esg-investing/

Atualmente, a SEC está em fase de avaliação das regras que têm como objetivo 
orientar a divulgação de informações sobre as mudanças climáticas de maneira 
simples, consistente, comparável e confiável. Além disso, um formulário público e 
endereço de e-mail foram disponibilizados na internet para que o público forneça 
perspectivas e comentários sobre essas questões. A opinião pública a respeito das 
regras e orientações da Comissão sobre as divulgações de mudanças climáticas, e 
inclusive se elas deveriam ser modificadas, pode incluir comentários referentes aos 
requisitos de divulgação existentes em todo o regulamento. 

A equipe de análise e execução da SEC deverá concentrar seus esforços na 
identificação do que considera ser uma divulgação imprecisa ou incompleta sobre 
questões relacionadas às práticas ESG e à má conduta envolvendo a gestão e venda 
de produtos de investimento ESG por gestores de ativos e intermediários financeiros.

SAIBA MAIS SOBRE A CONSULTA PÚBLICA EM: https://www.sec.gov/sec-response-climate-and-esg-risks-and-opportunities

https://www.sec.gov/news/speech/lee-climate-change
https://www.sec.gov/news/speech/lee-climate-change
https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/viewpoint-towards-a-common-language-for-sustainable-investing-january-2020.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/viewpoint-towards-a-common-language-for-sustainable-investing-january-2020.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/viewpoint-towards-a-common-language-for-sustainable-investing-january-2020.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/viewpoint-towards-a-common-language-for-sustainable-investing-january-2020.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/viewpoint-towards-a-common-language-for-sustainable-investing-january-2020.pdf
https://www.sec.gov/comments/climate-disclosure/cll12.htm
https://www.sec.gov/comments/climate-disclosure/cll12.htm
https://www.sec.gov/files/potential-recommendations-of-the-esg-subcommittee-12012020.pdf
https://www.sec.gov/files/potential-recommendations-of-the-esg-subcommittee-12012020.pdf
https://www.sec.gov/files/potential-recommendations-of-the-esg-subcommittee-12012020.pdf
https://www.sec.gov/spotlight/investor-advisory-committee-2012/recommendation-of-the-investor-as-owner-subcommittee-on-esg-disclosure.pdf
https://www.sec.gov/spotlight/investor-advisory-committee-2012/recommendation-of-the-investor-as-owner-subcommittee-on-esg-disclosure.pdf
https://www.sec.gov/spotlight/investor-advisory-committee-2012/recommendation-of-the-investor-as-owner-subcommittee-on-esg-disclosure.pdf
https://www.sec.gov/spotlight/investor-advisory-committee-2012/recommendation-of-the-investor-as-owner-subcommittee-on-esg-disclosure.pdf
https://www.sec.gov/spotlight/investor-advisory-committee-2012/recommendation-of-the-investor-as-owner-subcommittee-on-esg-disclosure.pdf
https://financialinstitutions.bakermckenzie.com/2021/04/12/sec-review-of-esg-investing/
https://financialinstitutions.bakermckenzie.com/2021/04/12/sec-review-of-esg-investing/
https://financialinstitutions.bakermckenzie.com/2021/04/12/sec-review-of-esg-investing/
https://www.sec.gov/sec-response-climate-and-esg-risks-and-opportunities
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Questões consideradas para análise e desenvolvimento do trabalho de regulamentação da SEC

A LISTA COMPLETA E OFICIAL DAS QUESTÕES PODE SER ENCONTRADA EM: 
https://www.sec.gov/news/speech/lee-climate-change

Qual é a melhor maneira 
de a Comissão regular, 
monitorar, revisar e orientar 
as divulgações sobre 
mudanças climáticas, a fim 
de fornecer informações 
mais consistentes, 
comparáveis e confiáveis 
para os investidores e, ao 
mesmo tempo, fornecer aos 
registrantes maior clareza 
sobre o que se espera deles? 

Onde e como essas 
divulgações devem 
ser fornecidas? Essas 
divulgações devem ser 
incluídas em relatórios 
anuais, outros arquivos 
periódicos ou de outra 
forma fornecida?

Quais são as vantagens e 
desvantagens das regras 
que incorporam ou se 
baseiam em estruturas 
existentes como, por 
exemplo, aquelas 
desenvolvidas pela TCFD, 
o Conselho de Padrões 
de Contabilidade de 
Sustentabilidade (SASB) e o 
Clima Disclosure Standards 
Board (CDSB)? Existem 
estruturas específicas 
que a Comissão deveria 
considerar? Se sim, quais 
frameworks e por quê?

As divulgações devem ser 
progressivas ao longo do 
tempo? Se sim, como? 
Como os mercados estão 
avaliando e precificando 
as externalidades das 
contribuições para as 
mudanças climáticas?

Quais informações ou 
métricas quantificadas e 
mensuradas devem ser 
divulgadas porque podem 
ser relevantes para um 
investimento ou decisão 
de voto? 

1 32 4 5

https://www.sec.gov/news/speech/lee-climate-change
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Timeline Recente

1T 2020 Dez 2020Maio 2020 Março 2021

Formação de um subcomitê 
para análise de práticas ESG 
de produtos de investimentos, 
indicando se era necessário 
o aprimoramento de 
regulamentações atuais e a 
criação de novos mecanismos. 

Subcomitê ESG do Comitê 
Consultivo de Gestão de Ativos 
da SEC emite recomendação 
preliminar, indicando a adoção 
de padrões em divulgação de 
riscos ESG.

SEC abre período de consulta 
pública.

Comitê Consultivo de 
Investidores aprova solicitação 
para a SEC iniciar análise 
acerca das regulamentações, 
incluindo fatores materiais, 
ambientais, sociais e de 
governança úteis para decisões.

Vale ressaltar que as mudanças da SEC ainda estão sendo estudadas e não possuem data confirmada para entrarem em vigor. 



22GUIA RÁPIDO ESG • VOLUME II • REGULAMENTAÇÕES

O governo e as empresas chinesas vão aderir aos aspectos ESG. Uma das principais 
razões para isso é o fato de a China concentrar as indústrias das 500 maiores 
empresas do mundo, o que a torna um polo de atenção no que diz respeito ao 
tema sustentabilidade. Além disso, a China quer continuar atraindo investidores 
estrangeiros, os quais vão, conforme as tendências, exigir cada vez mais 
transparência e melhorias dos processos e reports. Os relatórios de sustentabilidade 
são inclusive o ponto de partida das empresas localizadas na China para a 
implementação da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da China para 2030.

Em 2016, o governo aprovou a vinculação da Agenda de 2030 às estratégias de 
desenvolvimento de médio e longo prazos, com a intenção de orientar e avançar nos 
17 ODS da ONU. 

Os órgãos reguladores chineses aprovaram obrigatoriedade na divulgação de metas 
ESG para as empresas listadas ainda em 2021 e, com a aderência ao Acordo de 
Paris, o governo tem o compromisso de ser carbono neutro até 2060. Muitas dessas 
iniciativas climáticas estão associadas aos veículos elétricos e à promoção de 
energia renovável, ambos engajados via subsídios estatais. 

Fomentados pelo rápido crescimento no número de índices ESG, que chegou a 19 
índices até 2020, a exemplo do MCSI China ESG Leader Index, o total de ativos sob 
gestão para fundos com tema ESG cresceu 50% em 2020, em comparação com 
2019. Em uma análise geral, as informações de desempenho ambiental continuam 
insuficientes e exigirão maiores estatísticas sobre riscos ambientais e sociais, além 
da divulgação de dados para atender às demandas de atores estrangeiros. 

Um ponto que merece atenção é o nível de governança das empresas listadas que 
divulgam relatórios de ESG na China. Podemos notar, conforme o gráfico a seguir, que 
houve uma evolução no número de empresas listadas que divulgam tais informações, 
porém grande parte delas não audita os dados publicados. 

China Continental

Fontes

1. http://www.pingan.cn/app_upload/file/
official/ESGinChina_EN.pdf

2. https://www.weforum.org/
agenda/2020/12/green-wave-of-esg-
investment-is-breaking-in-china/

3. https://gjia.georgetown.edu/2020/10/26/
new-esg-practices-in-china-and-its-
implications-for-foreign-actors/

http://www.pingan.cn/app_upload/file/official/ESGinChina_EN.pdf
http://www.pingan.cn/app_upload/file/official/ESGinChina_EN.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/12/green-wave-of-esg-investment-is-breaking-in-china/
https://www.weforum.org/agenda/2020/12/green-wave-of-esg-investment-is-breaking-in-china/
https://www.weforum.org/agenda/2020/12/green-wave-of-esg-investment-is-breaking-in-china/
https://gjia.georgetown.edu/2020/10/26/new-esg-practices-in-china-and-its-implications-for-foreign-a
https://gjia.georgetown.edu/2020/10/26/new-esg-practices-in-china-and-its-implications-for-foreign-a
https://gjia.georgetown.edu/2020/10/26/new-esg-practices-in-china-and-its-implications-for-foreign-a
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Divulgação de relatórios ESG tem se disseminado em empresas chinesas

No entanto, a grande maioria dos relatórios ainda não está auditada.

 Porcentagem de empresas com relatórios ESG.

 Porcentagem de empresas com relatórios ESG auditados.
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Fonte: ESG in China – Current State and Challenges in Disclosures and Integration, 15 de Junho de 2020
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Hong Kong (HK) já investe em regulamentações que abordam a temática ESG há 
alguns anos. Em 2012, a bolsa de valores de HK anunciou a primeira edição do 
Guidelines on Environmental, Social and Governance Reports, recomendando, ainda 
em caráter voluntário, que empresas listadas utilizassem tais diretrizes na divulgação 
de relatórios.

A segunda edição deste guia foi publicada em 2015, dessa vez utilizando a estrutura 
de comply or explain direcionada às empresas listadas na bolsa de HK, com diretrizes 
para a divulgação de informações ESG. Em 2016, as empresas tinham como 
obrigação reportar informações sobre 11 indicadores ESG em seus relatórios anuais. 
Em 2017, após atualização, além dos 11 indicadores anteriores, foram adicionados 
mais 12 indicadores ambientais para divulgação e acompanhamento anual. 

A divulgação de itens materiais em ESG tornou-se obrigatória em dezembro de 
2019, quando deixou de ser aceita a estrutura comply or explain. Desde então, as 
organizações têm a responsabilidade de reportar, por meio de métricas e indicadores 
bem estabelecidos e mensurados, como o conselho endereça riscos ESG relacionados 
à natureza do business, bem como os impactos que determinada organização exerce 
em fatores ambientais e sociais. 

Em 17 de dezembro de 2020, o Green and Sustainable Finance Cross-Agency 
Steering Group (Steering Group) anunciou um conjunto de medidas que 
auxiliarão HK em sua estratégia de transição para uma economia mais verde e 
robusta, pautada na sustentabilidade. Alinhadas com os reguladores internos e a 
comunidade internacional, as novas regulamentações sinalizam a demanda por 
maior transparência das organizações em temas de relevância ESG, em especial as 
instituições financeiras. 

Hong Kong
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 ↘ Hong Kong

A partir da definição das áreas consideradas de fundamental importância, o chamado 
Plano Estratégico, em inglês Strategic Plan, tem como objetivo a implementação de 
uma série de ações de curto e médio prazos, como a adoção das recomendações da 
TCFD para divulgação de informações dentro da temática ESG e outras quatro metas 
que auxiliarão HK no desenvolvimento de uma economia mais sustentável, com 
expectativa de tornar-se Net Zero até 2050. 

SAIBA MAIS EM: https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2020/12/20201217-4/

Fortalecer o 
gerenciamento de 
riscos financeiros 
relacionados a riscos 
climáticos.

Promover a 
divulgação de 
dados de qualidade 
relacionados a riscos 
climáticos, facilitando 
o gerenciamento de 
riscos e a exposição 
aos stakeholders.

Encorajar a inovação 
e novas iniciativas 
em ESG.

Posicionar Hong Kong 
como uma referência 
internacional no 
desenvolvimento 
financeiro para uma 
economia sustentável.

Fortalecer as 
relações regionais e 
internacionais visando 
o desenvolvimento de 
melhores práticas em 
ESG.

Nivelar os 
conhecimentos em 
ESG por organizações 
e stakeholders.

1 32 4 5 6

Áreas definidas como fundamentais

https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2020/12/20201217-4/
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Metas de curto e médio prazos

Utilização das 
recomendações da TCFD 
para a divulgação de 
informações relacionadas 
a riscos climáticos. 
Expectativa de total 
implementação até 2025.

Adoção de um sistema 
de classificação 
padronizado (taxonomia) 
para atividades 
econômicas sustentáveis 
e não sustentáveis. A 
taxonomia utilizada 
terá como referência a 
International Platform 
on Sustainable Finance 
(IPSF), que está em fase 
de desenvolvimento e 
é liderada pela China e 
União Europeia.

Fomento e promoção 
do desenvolvimento e 
utilização de Análise de 
Cenários por todas as 
organizações.

Desenvolvimento de uma 
plataforma-repositório a 
ser utilizada por diversos 
setores da sociedade: 
reguladores, agências 
governamentais, 
universidades, entre outros.   

Apoio ao International 
Financial Reporting 
Standards Foundation 
(IFRS) no desenvolvimento 
de padrões para relatórios 
ESG.

1 32 4 5
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Timeline de regulamentações ESG China Mainland e Hong Kong

2005

2006

2008

2010

2012

2014

2015

2017

2018

2019

2020

2005 • State Council 
GUO FA 39 solicita que 
empresas divulguem 
informações relacionadas 
a aspectos ambientais.

2008 • Shanghai Stock 
Exchange lança um guia 
para a compilação da 
responsabilidade social e 
ambiental, no qual incentiva 
as empresas a divulgarem 
seus dados. 

State-owned Assests 
Supervision and Administration 
Comission (SASAC) lança um 
guia sobre implementação 
de responsabilidade social, 
indicando que determinadas 
organizações terão que 
reportar seguindo essas 
diretrizes.

Sate Envirommental Protection 
Administration solicita às 
empresas que publiquem 
de imediato os principais 
impactos ambientais das 
empresas listadas.

2006 • Shenzen Stock 
Exchange lança um guia 
de responsabilidades 
socioambientais para 
empresas listadas.

2010 • Ministro de Proteção 
Ambiental lança guia para 
disclosure das informações 
ambientais para empresas 
listadas, incluindo os 
desastres ambientais.

2017 • China Securities 
Regulatory Commission 
divulga um guia com 
formatos e informações 
sugeridos para serem 
informados voluntariamente 
pelas empresas listadas.

Hong Kong obrigada a 
divulgação de 23 indicadores 
ESG pelas empresas listadas.

2014 • NPC Stand Comittee 
revisa a lei de proteção 
ambiental, para que as 
empresas façam disclosure 
dos dados de poluição.

2019 • Hong Kong torna obrigatória a 
divulgação dos aspectos ESG, não mais 
aceitando o comply or explain.

2019–2020 • China Securities 
Regulatory Commission (CSRC) aprova, 
após consulta pública, a obrigatoriedade 
da divulgação de dados ESG para 
empresas listadas. Regulamentação 
publicada em junho de 2021.

2012 • Hong Kong 
Stock Exchange lança 
a recomendação para 
reports de ESG.

2015 • Shenzen Stock 
Exchange atualiza o guia 
de responsabilidades 
socioambientais para 
empresas listadas, requerendo 
report imediato da poluição 
ambiental dessas empresas.

Hong Kong implementa 
formato comply or explain para 
divulgação de informações 
relacionadas a práticas ESG. 
Implementação direcionada 
às empresas listadas na bolsa 
de HK.

2018 • China Securities 
Regulatory Commission 
revisa o guia de governança 
e estabelece um framework 
básico para a divulgação das 
informações ESG.

2020 • Anúncio do 
Steering Group sobre o 
Plano Estratégico para 
uma economia mais 
sustentável em HK.
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Lançada em 2012 pela B3 em parceria com a GRI, a iniciativa “Relate ou Explique” 
buscava estimular empresas listadas na bolsa a divulgarem informações 
relacionadas à sustentabilidade em seus relatórios anuais de sustentabilidade, 
proporcionando maior transparência a investidores. A divulgação estava atrelada 
ao Formulário de Referência (FR) da CVM, item 7.8: “Informações de Longo Prazo”. 
Devido aos avanços do tema ESG no mundo e no Brasil, a B3 atualizou, em 2017, a 
recomendação do Relate ou Explique, incentivando as empresas a relatarem como 
suas práticas sustentáveis estavam relacionadas aos ODS da ONU. No ano anterior, 
em 2016, a CVM atualizou o FR, tornando obrigatória a divulgação de informações 
relacionadas à sustentabilidade em relatórios anuais. 

SAIBA MAIS EM: http://www.b3.com.br/pt_br/b3/sustentabilidade/institucional/transparencia/transparencia.htm

Brasil
B3: a Bolsa do Brasil
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No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que tem entre seus papéis 
disciplinar, normatizar e desenvolver o mercado de ativos financeiros, concluiu em 
março de 2021 a audiência pública referente à Instrução Normativa 480. O objetivo 
da CVM com relação a este documento obrigatório disponibilizado pelas companhias 
de capital aberto, foi reduzir o custo de observância e aprimorar a forma como as 
empresas reportam informações, incorporando aspectos sociais, ambientais e de 
governança (ESG).

A CVM propõe que as empresas deem maior destaque à divulgação de fatores de 
riscos sociais, ambientais e climáticos. Solicita também que se posicionem sobre os 
ODS relevantes no contexto de seus negócios, e que divulguem informações sobre 
diversidade nos cargos de administração e entre seus empregados. 

Apesar de a CVM incentivar a divulgação dos fatores ESG, ela não cria obrigações para 
as companhias adotarem práticas ESG, mas estabelece quais informações devem ser 
divulgadas ao mercado, o que representa uma indicação para a internalização dos 
fatores ambientais, sociais e de governança no ambiente corporativo.

Para adaptar as regras brasileiras às práticas internacionais de governança 
corporativa, a CVM propõe a exclusão de diversos campos do formulário de referência 
e o reordenamento da sua estrutura, além da limitação da maioria das informações 
prestadas pelos emissores a somente um exercício social. A promessa 
é de uma leitura do documento mais simples e intuitiva. 

Na minuta de alteração da Instrução 480, a CVM busca assegurar o fornecimento 
de determinados dados por todos os emissores. Referidos dados têm a intenção 
de indicar o atendimento das novas exigências do tema ESG e, é claro, permitir 
comparações por parte dos investidores. 

Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM)
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Os aprimoramentos propostos pela CVM em ESG 
basearam-se em inputs apresentados pelo Laboratório de 
Inovação Financeira (LAB). O LAB é um fórum de interação 
multissetorial criado em 2017 pela Associação Brasileira 
de Desenvolvimento (ABDE), Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e a própria CVM que, em 
parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, reúne representantes 
do governo e da sociedade para promover as finanças 
sustentáveis no País. Como objetivo, busca desenvolver 
soluções inovadoras de financiamento para alavancar 
recursos privados para projetos com cunho social e/ou 
ambiental, além de contribuir para o cumprimento das 
metas brasileiras associadas aos ODS (Agenda 2030) e ao 
Acordo de Paris, temas que já foram abordados no primeiro 
volume do Guia Rápido ESG publicado pela Bravo GRC.

SAIBA MAIS EM: https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-lanca-
audiencia-publica-sobre-mudancas-na-instrucao-480-c422431220f742f19fa6061a
498cb456

 ↘ Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM)

Medida vigora a partir do report de 2022

A reforma da Instrução CVM 480 passará a valer para o report de 2022, referente ao exercício 

de 2021, e altera os seguintes itens do formulário de referência de empresas de capital aberto:

4.1 Fatores de risco Informações em relação aos riscos indicados no item 4.1

7.5 Informações sobre os efeitos da regulação estatal a respeito das atividades 
do emissor

7.8 Informações sobre políticas socioambientais

Algumas alterações relacionadas ao ESG estão a seguir:
• Desmembramento de fatores de risco socioambientais em itens apartados para questões 

sociais, ambientais e climáticas;

• Posicionamento por parte do emissor sobre a adoção ou não de matriz de materialidade e 

indicadores-chave de desempenho para questões ambientais e sociais;

• Posicionamento por parte do emissor sobre quais dos ODS enunciados pela ONU são 

relevantes no contexto de seus negócios;

• Adoção de “Pratique ou Explique”: emissores que não divulguem relatórios de sustentabilidade 

ou documentos equivalentes ou, ainda, que não tenham indicadores-chave de desempenho 

para questões ambientais e sociais, devem explicar o motivo de não o fazerem;

• Apresentação de dados agregados sobre diversidade dos órgãos de administração 

(divulgação do número total de membros, por órgão, agrupados por gênero, cor ou raça) e 

indicação dos canais, se houver, pelos quais questões críticas em temas ambientais e sociais 

possam ser reportadas ao conselho de administração;

• Apresentação de esclarecimentos sobre ser a remuneração dos administradores afetada por 

indicadores ambientais e sociais; e

• Apresentação de informações sobre diversidade da força de trabalho e diferenças dos 

patamares de remuneração.

No mais, o que podemos esperar, a considerar a sinalização da CMV até o momento, é que o 

assunto deverá se intensificar e, em breve, teremos novas alterações.

https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-lanca-audiencia-publica-sobre-mudancas-na-instrucao-480-c422431220f742f19fa6061a498cb456
https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-lanca-audiencia-publica-sobre-mudancas-na-instrucao-480-c422431220f742f19fa6061a498cb456
https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-lanca-audiencia-publica-sobre-mudancas-na-instrucao-480-c422431220f742f19fa6061a498cb456
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O setor financeiro pode desempenhar um importante papel nos impactos 
socioambientais por meio das operações financeiras de clientes e nos 
relacionamentos com fornecedores. As principais regulamentações em vigor 
atualmente são a Resolução 4.327 e a Resolução 4.661.

Criada em 2014, a Resolução 4.327 determina que as instituições financeiras 
e demais autorizadas a funcionar pelo BC devem adotar uma Política de 
Responsabilidade Socioambiental (PRSA) devidamente aprovada pela diretoria da 
organização ou, quando for o caso, seu conselho de administração.

A PRSA deve ser parte integrante da política estratégica da instituição, levando em 
consideração o grau de exposição ao risco das atividades financeiras. De acordo 
com a resolução em questão, a PRSA deve ser revista a cada cinco anos, sendo 
exigida da instituição a manutenção de uma estrutura de governança compatível 
com os critérios já descritos. 

Para a governança, cada organização deve considerar seu porte, objeto social, a 
complexidade dos seus serviços e produtos, bem como os demais aspectos ligados 
à governança para endereçar da melhor forma as Políticas de Responsabilidade 
Socioambiental. 

Conselho Monetário 
Nacional (CMN)
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A Resolução 4.327 trata do tema socioambiental de forma complementar ao 
se referir à instituição financeira como uma empresa que deve adotar práticas 
sustentáveis na execução dos seus negócios e nos relacionamentos com as partes 
interessadas, e à ação da instituição como um intermediário que assume riscos com 
seu capital próprio e de terceiros (captação).

A Resolução 4.661 de 2018, por sua vez, determina que as Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPCs) devem considerar na análise de riscos, sempre 
que possível, os aspectos relacionados à sustentabilidade econômica, ambiental, 
social e de governança dos investimentos. A partir de 2020, a Coletânea de Normas 
para Fundos de Pensões foi atualizada com a inserção da Resolução CNPC n°32 que 
reforça, em relatórios anuais, a presença de informações pertinentes sobre como 
aspectos sustentáveis estão inseridos na análise de riscos pelas EFPCs. 

SAIBA MAIS (RESOLUÇÃO 4.661) EM: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/legislacao

SAIBA MAIS (RESOLUÇÃO 4.327) EM: https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2014/pdf/res_4327_v1_O.pdf

LEITURA COMPLEMENTAR: https://cnf.org.br/banco-central-anuncia-diretrizes-para-normas-de-responsabilidade-
socioambiental-das-instituicoes-financeiras/

 ↘ Conselho Monetário 
Nacional (CMN)

Resolução 4.327

Considera processos e sistemas para 
identificar, avaliar e mitigar riscos. 

Pauta a possibilidade de perdas associadas 
às questões socioambientais.

Pontua a existência de Comitês e Conselhos 
para monitorar e avaliar a PRSA.

Prevê uma estrutura de governança 
adequada ao porte e às atividades da 
organização, bem como o relacionamento 
com seus stakeholders.

https://cnf.org.br/banco-central-anuncia-diretrizes-para-normas-de-responsabilidade-socioambiental-d
https://cnf.org.br/banco-central-anuncia-diretrizes-para-normas-de-responsabilidade-socioambiental-d
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A agenda BC# reformula a BC+, uma agenda de trabalho criada em 2016 tendo como 
principal objetivo questões estruturais do Banco Central do Brasil (BC) e do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN), buscando gerar benefícios sustentáveis para a sociedade 
brasileira. A diferença é que a agenda atual, a BC#, possui cinco pilares e contempla 
a sustentabilidade. 

Banco Central 
do Brasil (BC)
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Em 26 de abril de 2021, o Banco Central colocou em consulta pública uma proposta de regulamentação 
que define critérios de sustentabilidade aplicáveis a instituições financeiras no processo de divulgação 
de informações sobre riscos sociais, ambientais e climáticos. No pilar Sustentabilidade da agenda BC#, 
a proposta de nova regulamentação será inspirada nas recomendações da TCFD.

A regulamentação deverá entrar em vigor em 2022 e a implementação dos novos padrões de reporte se 
dará em duas fases. A proposta atual está considerando a primeira etapa, na qual serão contemplados 
aspectos qualitativos relativos à governança do gerenciamento desses riscos, incluindo as atribuições 
e as responsabilidades do conselho de administração e da diretoria da instituição. As instituições 
precisarão tratar estratégias e processos para gerenciamento de riscos e de capital no curto, médio 
e longo prazos, considerando cenários adversos. Na segunda fase, será obrigatória a divulgação de 
informações quantitativas com metas e métricas.  

 ↘ Banco Central 
do Brasil (BC)

PROPOSTA ATUAL

Primeira Etapa Aspectos qualitativos: O foco recai sobre a divulgação de informações 
claras, consistentes e comparáveis a respeito da governança, estratégia e 
gerenciamento dos riscos sociais, ambientais e climáticos. 

Segunda Etapa Prevista para 2022: Obrigatória a divulgação de informações quantitativas 
com metas e métricas. As instituições que utilizam indicadores no 
gerenciamento dos riscos sociais, ambientais e climáticos poderão optar pela 
divulgação já na primeira etapa, nos termos da proposta em consulta pública.
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Assim que a regulamentação entrar em vigor, as informações deverão ser consolidadas 
e tornadas públicas em um relatório anual obrigatório, o Relatório de Riscos e 
Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (GRSAC), a ser publicado no início 
de 2023, o qual deve “obedecer a critérios de proporcionalidade baseados no porte e 
na complexidade das instituições, o que traz benefícios em termos de consistência e 
comparabilidade das informações entre diferentes instituições”. 

Para alguns especialistas, a prática trata-se de uma TCFD melhorada, pois o relatório 
brasileiro busca trazer informações sociais e ambientais que vão além dos riscos e 
oportunidades climáticas.

SAIBA MAIS EM: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag

SAIBA MAIS EM: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17380/nota

 ↘ Banco Central 
do Brasil (BC)

QUANDO COMEÇA A VALER?

 • 2022: regulamentação em vigor

 • 2023: divulgação de relatório GRSAC em 
relação ao ano referência 2022

QUEM DEVE REPORTAR?

Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) 
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Criada durante o Acordo de Paris, em 2017, esta iniciativa reúne 
mais de 30 Bancos Centrais ao redor do mundo, e dá suporte ao 
compartilhamento de ideias, discussões, pesquisas e melhores 
práticas no desenvolvimento da gestão ambiental e de riscos 
climáticos para o sistema financeiro. Trata também de mobilizar 
o mercado tradicional financeiro para apoiar a transição para uma 
economia sustentável. 

Além disso, a iniciativa provê recomendações que visam inspirar 
todos os seus membros, bem como as partes interessadas 
relevantes, para alavancar medidas necessárias à promoção de 
um sistema financeiro mais verde. Os fóruns desenvolvidos pelo 
The Networking of Central Banks and Supervisor for Greening 
the Financial System (NGFS) têm grande potencial de impactar 
diretrizes e novas regulamentações desenvolvidas por seus 
participantes.

Fazem parte desta inciativa Bancos Centrais como o Federal 
Reserve (FED, o Banco Central americano), o Banco Central Europeu 
(BCE), o BC, entre outros. 

CONFIRA TODOS OS PARTICIPANTES EM: https://www.ngfs.net/en/about-us/membership 

SAIBA MAIS EM: https://www.ngfs.net/en

Mundo
The Networking of Central Banks and Supervisor 
for Greening the Financial System (NGFS) 

Referência em avaliações

• https://www.conjur.com.br/2021-mar-12/veloso-esg-cvm-espera-boas-
contribuicoes-mercado
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Como as empresas podem se preparar

Prepare um roteiro ESG

Desenvolva um 
roteiro para avaliar as 
questões ESG materiais 
para a organização. 

Alinhamento de 
dentro para fora

Compreenda os 
compromissos e 
declarações que estão 
sendo feitos pela sua 
organização e garanta 
a consistência com as 
ações e iniciativas.

Envolva o board e a 
alta liderança

Crie caminhos para o 
diálogo sobre questões 
ESG com o conselho, 
a alta administração, 
o conselho geral e as 
operações.

Faça a gestão das 
boas práticas

Desenvolva, revise e 
aprimore as práticas 
e procedimentos de 
monitoramento e 
acompanhamento 
das iniciativas.

O que interessa para 
o stakeholder

Envolva-se com as 
partes interessadas 
internas e externas para 
entender e sintetizar as 
questões ESG.

1 32 4 5
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Sobre a 
Bravo 
Research

A Bravo Research nasceu em 2020 como um braço da Bravo GRC para a pesquisa de dados 
sobre Governança, Riscos e Compliance (GRC) e Environmental, Social and Governance 
(ESG), temas esses que serão respaldados pela tecnologia. Trata-se de um nicho ainda pouco 
explorado de forma dedicada no Brasil.

A nossa missão é trazer para o mercado o conhecimento adquirido pela Bravo GRC, que tem 
mais de 15 anos de experiência e uma bagagem riquíssima de cunho prático. São conteúdos 
de ponta que trazem tendências e melhores práticas de forma contemporânea. Não basta ser 
completo, precisa ser simples, claro e direto, para que este conteúdo possa ser utilizado na 
entrega de resultados.

A Bravo Research é estratégica. E nós sabemos o que traz resultados!



39GUIA RÁPIDO ESG • VOLUME II • REGULAMENTAÇÕES

Sobre a 
Bravo GRC

A Bravo GRC é uma risktech líder na implementação de soluções robustas para Governança, 
Riscos e Compliance (GRC). Com 15 anos de experiência e atuação somados ao core business de 
GRC, seu portfólio oferece tecnologias para Gestão de Riscos Corporativos (ERM), Environmental, 
Social and Governance (ESG), Cyber Security e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Por meio de soluções inovadoras e transformadoras, a Bravo GRC visa descomplicar a tecnologia 
e aplicar metodologias eficientes para garantir transparência e proteger, com responsabilidade 
e resiliência, todos os stakeholders, a sociedade, o planeta e o lucro das organizações. Para isso, 
desenvolve processos de cocriação e coinovação com os clientes, envolvendo inteligência em 
riscos e governança em prol do seu propósito.

Com forte expansão na América Latina, a Bravo GRC dá mais um passo em sua estratégia de 
negócios norteada para a transformação digital: a criação da AILA, primeira Inteligência Artificial 
orientada exclusivamente para GRC.

Mais informações: https://www.bravogrc.com/
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