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2. PAUTA DA REUNIÃO PRESENCIAL
O GT de Gestão de Riscos ASG e Transparência realizou a sua segunda reunião anual em 04 de
novembro de 2020, de forma virtual. A abertura foi realizada pelo Sebastian Sommer, diretor do
Projeto FiBraS e representante da GIZ entre as entidades gestoras do LAB, que falou sobre o
andamento dos trabalhos, a importância da definição dos planos de trabalho para o próximo ano
e a representatividade crescente do LAB no setor financeiro brasileiro.
A coordenadora do GT, Maria Eugênia, relembrou a estrutura dos subgrupos do GT, em função
do aumento do número de participantes do grupo e a importância da atualização sobre os
objetivos e impactos buscados. Além disso, apresentou os principais avanços nas atividades
desenvolvidas no GT desde a última reunião, ocorrida em 26 de maio de 2020.
Algumas informações foram reportadas ao GT sobre as atividades e entregas iniciais do GT:






Foram realizados 27 calls nos 4 subgrupos do LAB entre maio/20 e novembro/20.
Foi lançada a publicação do subgrupo de Transparência, Comunicação e Prestação de
Contas (acesse aqui), com cobertura da Capital Reset e lançamento em webinar na World
Investor Week.
O subgrupo de Riscos Sociais publicou um artigo na Revista RI sobre a importância do
tema no processo de decisão financeira (acesse aqui)
O grupo de Riscos Sociais realizou um webinar na World Investor Week sobre Educação
Financeira. (Acesse a Agenda LAB na WIW 2020)

A pauta da reunião foi centrada na atualização sobre os avanços alcançados e nas perspectivas
dos trabalhos do GT para o próximo ciclo do LAB. Os coordenadores dos subgrupos apresentaram
as iniciativas em andamento e os debates com os respetivos membros sobre iniciativas que
devem ser coordenadas ou acompanhadas pelo GT em 2021. Adicionalmente, foi feita uma
discussão sobre o tema de capital natural e os impactos da TNFD sobre o mercado brasileiro.
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3. PRINCIPAIS RESULTADOS
As principais iniciativas e status dos trabalhos dos subgrupos seguem resumidos a seguir, bem
como os próximos passos e entregas.
Transparência

|

Lançamento da publicação do subgrupo, sobre práticas de reporte ASG nos
Formulários de Referência e participação na pré consulta pública da Instrução
480 da CVM, com coordenação da B3.
Proposta/próximos passos: engajamento com associações e desenvolvimento de
material educacional para melhoria das práticas de reporte.

Riscos Sociais

|

Publicação de artigo sobre riscos sociais na Revista RI de set/20 e elaboração de
roteiro para publicação consolidada de riscos sociais no processo de decisão
financeira, abordando o contexto, aspectos regulatórios, processo de análise e
monitoramento de operações.
Proposta/próximos passos: conclusão da publicação.

Riscos Climáticos

|

Levantamento da necessidade de desenvolvimento de materiais educacionais
sobre riscos climáticos. Foi feita curadoria de materiais existentes e
desenvolvimento de ementa básica para conteúdo geral sobre o tema, com
referência nas recomendações da TCFD.
Proposta/próximos passos: desenvolvimento do conteúdo educacional básico e
engajamento das associações para aprofundamento em conteúdo específico.

Gestão Integrada

|

Desenvolvimento de publicação a partir do Mapa Regulatório ASG, que abordará
contexto do tema, evolução do arcabouço regulatório e agenda mínima de
instituições financeiras.
Proposta/próximos passos: conclusão da publicação e engajamento com
associações para levantamento de práticas de mercado, em complemento ao
Mapa Regulatório.
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4. PAINÉIS INFORMATIVOS
Divulgação do andamento e próximos passos dos subgrupos do GT.
Os coordenadores dos subgrupos do GT de Gestão de Riscos ASG e Transparência do LAB
lideraram a apresentação do andamento dos trabalhos e próximos passos das atividades.
3.1) Subgrupo de Transparência
Apresentação:
Gleice Donini
Superintendente de Sustentabilidade da B3 e coordenadora do Subgrupo de Transparência
Clique aqui para acessar a apresentação
Os trabalhos do subgrupo de Transparência centraram-se especialmente na pesquisa de práticas
de reporte ESG nos Formulários de Referência e seus desdobramentos. Na reunião, foram
apresentados os planos de lançamento da publicação e sua cobertura:




Webinar de lançamento da publicação, com participação dos seguintes convidados
o Maria Eugênia Buosi | Coordenadora do GT Riscos ASG e Transparência do LAB
o Fabio Coelho | Presidente da AMEC
o Denisio Liberato | Diretor de Participações da PREVI
o José Claudio Securato | Presidente da Saint Paul Escola de Negócios
Cobertura do lançamento em artigo da Capital Reset, mídia especializada em questões
ASG, no artigo Governança e informações das questões ESG: por que é importante
envolver a alta administração

Os planos, a partir da publicação, envolvem a realização de reuniões bilaterais com as associações
representantes de empresas, para demonstrar a importância do reporte e envolvimento das
áreas financeira e de relações com investidores na análise das informações ASG nos vários canais
de prestação de contas das companhias.
Adicionalmente ao debate da publicação, foi apresentado o esforço do subgrupo na pré consulta
pública da Instrução 480 da CVM, que trata justamente das práticas de reporte no Formulário de
Referência. A partir da coordenação da B3, foram realizadas reuniões específicas do subgrupo,
com participação da equipe da CVM envolvida na consulta, para elaborar sugestões prévias ao
texto da Instrução e Ofício Circular, que apoia o preenchimento do documento pelas empresas.
A revisão focou em três itens da Instrução:




Ítem 4.1 | Fatores de Risco
Ítem 5 | Políticas Mitigadoras
Ítem 7.8 | Divulgação de Informações Socioambientais

Como próximos passos, além das reuniões bilaterais, o subgrupo pretende desenvolver materiais
educacionais para orientação das companhias para possíveis alterações na Instrução e a melhoria
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das práticas de reporte ASG nos documentos regulatórios. Além destes trabalhos, o subgrupo
atuará em conjunto com duas outras frentes de trabalho do LAB:



Subgrupo de Riscos Climáticos: engajamento e desenvolvimento de padrões de
disclosure das recomendações da TCFD
GT Finanças Verdes: taxonomia de finanças verdes

3.2) Subgrupo de Riscos Sociais
Apresentação:
Gustavo Ribeiro
Gerente de Riscos Socioambientais da CAIXA e Coordenador do Subgrupo de Riscos Sociais
Clique aqui para acessar a apresentação
O subgrupo lançou em setembro de 2020 o artigo A Vez do S | Como os Riscos Sociais podem
impactar as decisões financeiras, na edição especial da Revista RI sobre a importância crescente
da agenda ASG no mercado de capitais. O artigo foi uma abertura para a publicação que está em
desenvolvimento pelo subgrupo, que vai abordar riscos sociais no processo de decisão financeira.
A publicação será consolidada e envolverá um contexto das questões sociais na agenda de riscos,
aspectos regulatórios da agenda, cases de mercado e processos de integração, envolvendo:




Ferramentas e processos para o levantamento de informações
Processo de tomada de decisão
Monitoramento das operações

Além do artigo, foi realizado um webinar na World Investor Week, sobre o contexto de Educação
Financeira no pós pandemia. O webinar, realizado no dia 09 de outubro de 2020, contou com os
seguintes participantes:






Maria Eugênia Buosi | Coordenadora do GT ASG e Transparência do LAB
José Alexandre Vasco | Diretor da CVM
Renato Meirelles | Presidente do Instituto Locomotiva
Evandro Melo | Presidente do Projeto Multiplicando Sonhos
Thiago Godoy | Diretor da XP Investimentos

Como próximas atividades do subgrupo, serão discutidos os alinhamentos dos trabalhos ao Eixo
Social da Estratégia Federal do Desenvolvimento, bem como a busca por sinergias com os
trabalhos do GT de Impacto do LAB.
3.3) Subgrupo de Gestão Integrada de Riscos
Apresentação:
Luzia Hirata
Coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da Anbima e Coordenadora do Subgrupo de GIR
Clique aqui para acessar a apresentação
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O subgrupo apresentou os resultados do Mapa Regulatório de Riscos ASG, coordenado pelo
Stocche Forbes, que vai orientar uma publicação sobre o tema. O artigo terá a seguinte estrutura:





Contexto da agenda de riscos ASG no mercado brasileiro e internacional
Tendências e evolução do tema na regulação brasileira
Agenda mínima das instituições com base na regulação existente
Anexo: Mapa Regulatório

O Plano de Trabalho do subgrupo, além da conclusão da publicação nos próximos meses, envolve
a elaboração de guias setoriais de integração ASG, com base nas questões regulatórias e práticas
de mercado, levantadas a partir de pesquisas junto às associações ou apoiando iniciativas destas
junto às instituições do setor financeiro.

3.4) Subgrupo de Riscos Climáticos
Apresentação
Lauro Marins
Diretor CDP América Latina e coordenador do Subgrupo de Riscos Climáticos
Clique aqui para acessar a apresentação
O subgrupo apresentou os trabalhos do ano, que envolveram a elaboração de uma publicação
em fase final de aprovação, sobre as tendências regulatórias e autorregulatórias dos riscos
climáticos, e a realização de uma série de entrevistas com reguladores, associações setoriais e
instituições financeiras.
A partir dos resultados da publicação, identificou-se a necessidade de desenvolver materiais
educacionais sobre a agenda de riscos climáticos, baseada nas recomendações da TCFD. Os
passos para o desenvolvimento deste material envolvem:





Levantamento e curadoria de materiais educacionais e publicações existentes sobre as
recomendações da TCFD, já realizado.
Elaboração de ementa de conteúdo básico sobre riscos climáticos, já realizada e em
aprovação pelo subgrupo.
Desenvolvimento de conteúdo geral para disponibilização gratuita.
Desenvolvimento, em parceria com as associações, de conteúdo específico por público,
incluindo material educacional e roadmap de integração de riscos climáticos.
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5. MATERIAL DE APOIO
Caso deseje receber quaisquer outros materiais produzidos pelo GTFV, por gentileza, envie um
e-mail para info@labinovacaofinanceira.com ou gtriscosasg@labinovacaofinanceira.com
Link para Gravação da Reunião:
https://drive.google.com/file/d/1bJ8irCcdkekomQ6Q35RDnNghvri8DIhI/view?usp=sharing
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