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Há uma desconexão entre o foco crescente em ESG e a disponibilidade e 
eficiência das divulgações sobre o mesmo tema

Figura 1:  Disposições de divulgação voluntária e obrigatória 
sobre ESG
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• Investidores e acionistas têm 
solicitado que as empresas sejam 
mais transparentes em relação aos 
riscos ESG. 

• Áreas corporativas sobrecarregadas 
devido à crescente demanda por 
divulgação de dados não 
financeiros.

• Geralmente, há variações 
significativas nas informações 
divulgadas sobre o desempenho 
ambiental, social e de governança 
corporativa (ESG) de uma empresa.

600 Número de disposições 
sobre divulgação de 
ESG global

2x as regulamentações e 
padrões ESG quase 
dobraram nos últimos cinco 
anos



Vários stakeholders adotaram uma abordagem de priorização do clima, 
embora os padrões ESG englobem um ampla gama de questões

• Gestão de resíduos
• Impacto de emissões
• Eficiência energética
• Poluição do ar e da água 
• Proteção ambiental
• Perda e restauração da 

biodiversidade

Ambiental Social Governança corporativa

• Direitos humanos
• Direitos trabalhistas
• Condições de trabalho
• Saúde e segurança
• Relações com funcionários 
• Equidade 
• Diversidade de gênero
• Diferenças salariais
• Medidas anticorrupção

• Transparência
• Direitos dos acionistas
• Independência e supervisão 

do conselho de administração
• Diversidade no conselho
• Transparência de dados
• Ética corporativa
• Remuneração justa dos executivos

O objetivo é que esses padrões ajudem as companhias a mensurar e gerenciar melhor suas exposições a 
riscos relacionados a ESG e a se tornarem empresas melhores ao mensurarem, divulgarem e gerenciarem seus 
impactos ambientais e sociais.



Vários stakeholders adotaram uma abordagem de priorização do clima, 
embora os padrões ESG englobem um ampla gama de questões

Os players do ecossistema 
de divulgação de 
informações de 
sustentabilidade podem ser 
divididos, de maneira geral, 
em três principais 
categorias de influência dos 
stakeholders, cada uma 
delas com objetivos 
diferentes.

O ecossistema global de divulgação de dados de sustentabilidade

Políticas
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Figura 2:  Fontes de influência

Fonte: Pesquisa da Oxford Analytica
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Dada a necessidade de comparabilidade e consistência, há um movimento 
crescente para a harmonização dos padrões de divulgação sobre sustentabilidade

• O movimento mais promissor é o aguardado lançamento 
do International Sustainability Standards Board (ISSB), 
da fundação International Financial Reporting Standards 
(IFRS), na conferência COP26 em novembro.

• A expectativa é de que o ISSB opere em paralelo ao 
International Accounting Standards Board (IASB), o 
órgão que define as normas contábeis para a maioria 
dos países.

• Há um consenso amplo de que a estrutura da Task
Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
servirá de referência para a abordagem da IFRS que 
prioriza o clima.

• Em 2020, as cinco organizações que atuam na definição 
de padrões de divulgação sobre sustentabilidade 
("Group of Five") anunciaram que trabalhariam juntas 
para chegar a uma solução abrangente de divulgação 
de informações. 

Fonte: Task Force on Climate-related Financial Disclosures: 2020 Status Report, outubro de 2020. 
Disponível em: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P291020-1.pdf

Figura 3:  Divulgação da TCFD por região
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O processo da IFRS recebeu apoio significativo, incluindo dos ministros 
da economia dos países do G7 e dos presidentes de Bancos Centrais

Os investidores precisam de informações sobre riscos climáticos que sejam 
de qualidade, comparáveis e confiáveis. Assim, concordamos sobre a necessidade 
de um padrão global de base para a divulgação de informações de 
sustentabilidade... Damos as boas-vindas ao programa de trabalho da International 
Financial Reporting Standards Foundation para desenvolver padrão de base... 
construído a partir da estrutura da TCFD e do trabalho daqueles que definem 
os padrões de sustentabilidade... Recomendamos maior consulta sobre uma 
proposta final que levará ao estabelecimento de um International Sustainability 
Standards Board antes da COP26.

Comunicado dos Ministros da Economia do G7 e Presidentes dos Bancos Centrais

05 de junho de 2021



Ao mesmo tempo, algumas jurisdições têm feito progresso com exigências 
regionais e diretrizes de divulgação sobre sustentabilidade (1/2)

A Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) 
da Comissão Europeia 
entrará em vigor em janeiro 
de 2023 e requer que a 
maioria das grandes 
empresas da UE, incluindo 
subsidiárias na UE de 
companhias estrangeiras, 
divulguem e obtenham 
garantia externa de uma 
série de assuntos de ESG.

União Europeia

Nos EUA, a Securities and 
Exchange Commission 
recentemente adotou várias 
medidas sobre divulgação 
de informações climáticas e 
de ESG, incluindo uma 
solicitação pública de 
informações sobre 
possíveis novas divulgações 
e uma revisão de 
divulgações sobre o clima.

Estados Unidos

Empresas de capital aberto 
precisam divulgar relatório 
anual com emissões de 
gases de efeito estufa e 
diversidade. Companhias 
com "listagem premium" de 
ações ordinárias devem 
divulgar como aplicam os 
principais princípios do 
Corporate Governance 
Code 2012. O Reino Unido 
confirmou que até 2025 
tornará obrigatória a 
observância das 
recomendações da TCFD. 

Reino Unido

Esforços em cada jurisdição

Todas as empresas de 
capital aberto e constituídas 
no país são obrigadas a 
divulgar informações sobre 
as políticas de diversidade 
da empresa referente ao 
seu conselho e alta 
administração. A Capital 
Markets Modernization 
Taskforce de Ontário 
recomenda a divulgação de 
informações relevantes de 
ESG em arquivamentos 
regulatórios.

Canadá



Ao mesmo tempo, algumas jurisdições têm feito progresso com exigências 
regionais e diretrizes de divulgação sobre sustentabilidade (2/2)

A Securities Regulatory 
Commission introduzirá 
exigências para que todas 
as companhias de capital 
aberto divulguem os riscos 
de ESG para o valor da 
empresa associado às suas 
operações. De acordo com 
as exigências de IPO de 
Xangai, as empresas devem 
publicar um relatório de 
sustentabilidade.

China

A divulgação de 
informações de ESG é 
obrigatória de acordo com 
as normas de listagem – se 
uma empresa não divulgar 
informações exigidas por 
uma Disposição ESG, 
deverá fornecer razões de 
boa-fé para tal.

Hong Kong, China

Esforços em cada jurisdição

Esses esforços e desdobramentos em 
cada jurisdição não necessariamente 
conflitam com as iniciativas da IFRS 
Foundation, que reconhece a 
necessidade de uma flexibilidade regional 
(e que as jurisdições considerem as 
necessidades e expectativas dos 
stakeholders locais) associada a um 
padrão global.



O conceito de materialidade está no centro de diversas abordagens 
regionais sobre a divulgação de informações de sustentabilidade

materialidade
ma·te·ri·a·li·da·de

Informação que, se divulgada, "seria 
considerada pelo investidor comum como 
se alterasse significativamente o "conjunto 
total" de informações disponibilizadas".

Definição de materialidade nos EUA
• A definição dos EUA de materialidade é um conceito 

flexível, capaz de evoluir juntamente com as necessidades 
dos investidores.

• O conceito de dupla materialidade, criado pela Comissão 
Europeia, tem como base a visão de que uma companhia 
deve divulgar informações sob dois aspectos: influenciar o 
valor da companhia (público principal inclui investidores, 
financiadores e outros credores) e influenciar pessoas, o 
meio ambiente e a economia (público principal inclui 
governos, consumidores, parceiros de negócio, 
funcionários, organizações da sociedade civil e 
comunidades locais).

• Materialidade dinâmica, tal como descrita pelo Fórum 
Econômico Mundial (WEF), trata-se de prever como 
questões presentes e futuras podem se tornar 
financeiramente relevantes para toda a indústria ou para 
uma companhia específica. Em outras palavras, o que é 
financeiramente irrelevante para uma companhia ou 
indústria hoje pode se tornar relevante amanhã.



Principais datas para acompanhar

Os próximos 12-18 meses serão uma oportunidade para ação global, e é provável que 
resultem nas inovações mais significativas na contabilidade e divulgação corporativas em 
décadas.

A SEC deve propor novas normas 

sobre a divulgação corporativa de riscos climáticos.

FSB deve apresentar ao G20 um roadmap

coordenado e prospectivo para a abordagem de 

riscos financeiros relacionados ao clima.

Encerramento da consulta da IFRS 

sobre as propostas de alteração à sua constituição, 

necessárias para estabelecimento do SSB

Obrigações nos 

termos da CSRD da UE entram em 

vigor 

IFRS publicará seu 

primeiro lote de padrões para 

divulgações sobre o clima EC adotará seu primeiro grupo de padrões 

para divulgações sobre sustentabilidade corporativa

Conferência das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas (COP26)

IFRS anunciará formalmente o 

SSB (esperado para antes da COP26)

Cúpula do G20 em Roma

Administradores da IFRS produzirão uma 

proposta definitiva (incluindo um roadmap com linha do tempo)

EC adotará seu segundo 

grupo de padrões para divulgações sobre 

sustentabilidade corporativa

Taxonomy Climate Delegated Act da UE entra em vigor

2024
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de 2022
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2023
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junho
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Figura 4:  O que esperar

Fonte: Pesquisa da Oxford Analytica



Recomendações
corporativas
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Conforme os 
reguladores 

avançam nas 
normas de 

divulgação de 
sustentabilidade, 

as empresas 
precisam agir 

agora (1/2)

Não espere até que a divulgações sobre sustentabilidade 
se tornem obrigatórias.

O momento de agir e assumir compromissos com a transparência e prestação de contas é agora. 
As Stakeholder Capitalism Metrics, desenvolvidas pelo International Business Council do Fórum 
Econômico Mundial, podem ser um começo.

1

Coloque a divulgação sobre ESG e sustentabilidade 
na pauta do conselho.

Os conselheiros devem inspecionar uma avaliação de materialidade e apoiar a integração de ESG a 
uma estratégia mais ampla e gestão de riscos corporativos (ERM).

2

Busque garantia para criar confiança nas divulgações 
sobre sustentabilidade.

Há várias maneiras das empresas aumentarem a credibilidade das informações de sustentabilidade 
divulgadas, incluindo o foco em controles e procedimentos para divulgação, similar ao que é feito 
para a divulgação de informações financeiras.
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Conforme os 
reguladores 

avançam nas 
normas de 

divulgação de 
sustentabilidade, 

as empresas 
precisam agir 

agora (2/2)

Integre a função financeira.

CFOs e controladores financeiros, cujas equipes têm vasta experiência em definir processos, 
controles e garantia das informações financeiras, podem utilizar suas principais práticas financeiras e 
experiência para apoiar a divulgação de dados de sustentabilidade e ESG.

4

Contribua com o processo de definição de padrões.

Há grande oportunidade para que as empresas façam parte do processo, aprendam com a 
experiência e não esperem que as entidades reguladoras tornem as divulgações obrigatórias.

5



Anexo
3



Contatos

Lucio Teixeira

Sócio de S&T (Estratégia e Transações)

Lucio.teixeira@br.ey.com

Leonardo Dutra

Líder da EY para Sustentabilidade

Leonardo.dutra@br.ey.com



Siglas

CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism

CDSB: Climate Disclosure Standards Board 

COP26: Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 2021

CSRC: China Securities Regulatory Commission

CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive

EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group

ESG: Ambiental, social e governança corporativa

FSB: Financial Stability Board 

GRI: Global Reporting Initiative

IOSCO: International Organization of Securities Commissions

NFRD: Non-Financial Reporting Directive da UE

PRI: Principles for Responsible Investment

SASB: Sustainability Accounting Standards Board 

ISSB: International Sustainability Standards Board 

SEC: Securities and Exchange Commission dos EUA 

TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures

UNGPs: UN Guiding Principles on Business and Human Rights

WBCSD: World Business Council for Sustainable Development

WEF IBC: World Economic Forum International Business Council
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