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O ESG* refere-se às boas práticas ambientais, sociais e de governança,
sendo um tema que vem ganhando cada vez mais destaque

O conceito remete à intenção de enxergar as empresas de forma holística, indo além das métricas financeiras tradicionais

E
► Fatores ambientais relacionados à consumo consciente de meios de energia, uso de recursos naturais, produção de 

lixo, contribuição para mudanças climáticas, entre outros

► Destaques: mudanças climáticas, emissões de carbono, catástrofes climáticas, poluição do ar e água, tecnologias 
limpas emergentes, perda de biodiversidade, entre outros

S

G

► Fatores sociais envolvendo discussões sobre diversidade e inclusão, relacionamento com colaboradores, direitos 
humanos e relações de trabalho

► Destaques: relações trabalhistas, diversidade, equidade na remuneração por gênero, segurança do trabalho, trabalho 
infantil, condições de trabalho, “algoritmos raciais”, privacidade e segurança de dados

► Fatores de governança como ética e transparência, políticas de anti-fraude e corrupção, estrutura de comitês e 
conselhos e independência

► Destaques: diversidade dos comitês, anticorrupção, prevenção à lavagem de dinheiro, ética nos negócios, 
transparência, tolerância ao risco, políticas de compensação, protocolos e processos de escalonamento

* ESG: Environmental, Governance e Social ou ASG: Ambiental, Social e Governança



► Lançada em 2015, durante
a Cúpula de Desenvolvimento 
Sustentável, na Assembleia 
Geral da ONU, a agenda é 
composta por 17 itens que 
devem ser implementados por 
todos os países até 2030

► Os ODS são um apelo global 
para acabar com a pobreza, 
proteger o meio ambiente e o 
clima e garantir que as pessoas 
possam desfrutar de paz e de 
prosperidade

► São como uma lista de tarefas
a serem cumpridas pelos 
governos, sociedade civil, setor 
privado e todos cidadãos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O ESG ganhou maior relevância e notoriedade nos últimos 5 anos, com a 
divulgação dos 17 ODS* da ONU e com a ocorrência da Covid-19 em 2020

* ODS: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Em termos regulatórios, notamos que a União Europeia tem liderado as 
principais discussões de ESG, com planos concretos a partir de 2020

Panorama dos principais marcos regulatórios globais de ESG

Climate Action
100+
Criado por 
instituições 
financeiras com 
o propósito de 
extinguir 
emissões de 
gases poluentes 
até 2050

European Climate Pact
Acordo firmado para 
integração da sociedade 
em via de lograr 
objetivos  sustentáveis

European Battery
Alliance
Reestruturação do 
modus operanti no setor 
industrial de mineração 
até reciclagem 

IORP II ESG 
Critérios para 
decisões de 
investimentos

The European
Green Deal
Investment
Plan
Objetivo de 
realizar 
investimentos 
sustentáveis 

Junho 2019 
Regulação de 
Taxonomia da UE; 
Criação: EU-
Ecolabel

Regulação DWP
obrigando planos de 
pensão terem 
políticas sobre 
fatores ESG

FCA PS19/30
Obriga provedores de 
produtos de pensão a 
considerarem fatores 
materiais de ESG

15  de Outubro -
Compliance para 
requerimentos PRA:

▪ Avaliar exposições
▪ Função de Senior

Management
▪ Plano de 

Implementação
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UN PRI
Rede de 
investidores 
apoiada pela 
UN para 
realizar 
investimentos 
sustentáveis

2
0

0
5

Stern Review
Relatório 
socioeconômico 
que demonstra o 
impacto do 
aquecimento 
global

2
0
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Paris 
Agreement
Redução do 
aquecimento 
global

UN Tha 17 
Goals (SDGs)
Objetivos 
traçados 
para 
promover 
igualdade e 
iniciativas 
sustentáveis

2
0
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Implementação 
integral do Plano 
de Ação UE  entre 
2021 e 2022 
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Plano de Ação UE para 
Finanças Sustentáveis
Desenvolvimento de 
taxonomia para permitir 
classificação do que é 
considerado como 
atividades ambientalmente 
sustentáveis

Proposta PRA: aprimorar 
abordagem de bancos e 
seguradoras para gestão de 
riscos financeiros 
relacionados ao clima

FCA Climate Change
and Green Finance
com foco em investimentos 
e reportes de fundos de 
pensão

2
0

2
0

“Fitness-check”:
Legislação da UE sobre 
reportes públicos 
corporativos  (Diretiva 
NFI 2016/2341)

Guia ECB sobre 
gestão de risco e 
divulgação de riscos 
relacionados ao 
clima como parte da 
estratégia

PRITaskforce on Climate-
related Financial 
Disclosures (TCFD)
Indicadores incluídos no 
reporte da operação 
dentro das organizações, 
promove maior 
transparência e 
consistência, e gera maior 
comprometimento.

Banco da 
Inglaterra
stress test
2021

2
0

1
9

Regulação de Taxonomia 
para mitigação da mudança 
climática: baseado na 
Plataforma de Finanças 
Sustentáveis estima-se que 
a regulação foi adequada 
para consolidar práticas de 
consumo sustentável, 
proteção da água e 
recursos marinhos, 
economia circular, controle 
da poluição e restauração 
da biodiversidade e dos 
ecossistemas

Technical screening
criteria (TSC): Os
objetivos da Regulação 
de Taxonomia deverão 
ser implementados pelos 
players financeiros 
(financial market
participants) até o final 
de 2021

Divulgação Obrigatória 
TCFD para UK
Força-tarefa reúne 
organizações para 
firmar padrões 
sustentáveis climáticos

2
0

2
2

Voluntário

Proposta

Obrigatório

Fonte: EY, UN, EU, Valor Econômico, Linklaters



Evolução da Regulação ESG no Brasil: Instituições Financeiras

Analisando a evolução regulatória no Brasil, observamos um aumento 
recente em discussões e compromissos firmados

2017

Envolvimento SUSEP –

PRI,  Junho/2012

Fundadora e apoiadora dos 

Princípios para 

Sustentabilidade em 

Seguros Financeira do 

Programa das Nações 

Unidas para o Meio 

Ambiente (UNEP FI)

Instrução Normativa 

CVM 586/2017

Informe sobre o 

Código Brasileiro de 

Governança 

Corporativa. Modelo 

“Pratique e Expliqüe” 

sobre as práticas de 

governança aplicadas 

na instituição.

2012 2014 2019 2020

Instrução Normativa CVM 

552/2014

Exigência da CVM para 

emissores de títulos e valores 

mobiliários descrevam fatores 

de risco relacionados a 

questões socioambientais

Resolução Bacen 

4.557/2017 

Gestão integrada de 

riscos,  incluindo risco 

socioambiental

2018

SUSEP, CNSeg e a UNEP-FI 

– 05/2018

O Brasil tornou-se o primeiro 

mercado de seguros do 

mundo a declarar  

compromisso de promover o 

diálogo sobre as 

recomendações estabelecidas 

pela TCFD.

Resolução Bacen 

4.327/2014

Implementação da Política 

de Responsabilidade 

Socioambiental 

SARB 14/14 (Febraban)

Detalhamento da política 

socioambiental da 

Resolução Bacen 4327/14

Resolução CMN 4.661/18 

Exige que os fundos de 

pensão fechados considerem 

fatores ASG durante o 

processo regular de avaliação 

de riscos dos investimentos, 

quando possível

Deliberação SUSEP 206/18

Estuda formas de incentivar a 

análise dos aspectos 

ambiental, social e de 

governança (ASG) da carteira 

de ativos do setor de seguros.

Instrução 06/ 2018 Previc

EFPC devem elaborar política 

de investimento com diretrizes 

para observância de princípios 

ESG

Abrapp Código de 

Governança 2019 

Código de Governança 

Corporativa para 

Investidores 

Institucionais

Febraban - Atualização 

Riscos socioambientais. 

Dez/2020

• Incorporação temas ESG

• Reporte em linha com 

TCFD***

Agenda BACEN –

Sustentabilidade, Set. 2020

Promoção de finanças 

sustentáveis e gerenciamento 

dos riscos socioambientais:

• Entrada BCB no NGFS*: 

para aprimorar a análise de 

dados e na mitigação de 

riscos socioambiental

• Memorando de 

entendimento com a CBI**: 

para trocar informações 

relacionadas à promoção 

de finanças sustentáveis e 

ao gerenciamento 

adequado dos riscos 

socioambientais



Visão prospectiva Regulatória

As recentes publicações indicam que os Reguladores estão atentos
ao tema e devem divulgar novas exigências no curto e médio prazo

Bancos

Com base na agenda de sustentabilidade BC:

► Aprimoramento da regulação de Gestão 
de Riscos (Resolução CMN 4.327/2014)

► Implantação de novas linhas financeiras 
tendo como garantia operações ou títulos 
de crédito privado

► Requisitos climáticos nos testes de 
estresse

► Aprimoramento dos critérios de 
publicação de informações sobre os riscos 
e as oportunidades associadas às 
mudanças climáticas (TCFD)

► Inclusão de aspectos ESG na Declaração 
de apetite por riscos 

► Plano de continuidade de negócios 
incluindo cenários relacionados à riscos 
climáticos

Seguradoras Assets

Com base no Plano de Regulação Susep:

► Normativos voltados ao aprimoramento 
da gestão de riscos ESG, ampliando a 
transparência em relação a exposição a 
riscos climáticos e para o 
estabelecimento de critérios mínimos 
para a classificação de produtos 
sustentáveis

Com base na Declaração do Rio (2018):

► Aderência às recomendações 
estabelecidas do TCFD

Regime de Capital – Solvência II:

► Seguradoras devem estar capitalizadas o 
suficiente para suportar as perdas de um 
evento que acontece uma vez a cada 200 
anos, incluindo impactos das mudanças 
climáticas

Com base em regulamentações recentes 
e audiências públicas:

► Incorporação de ratings de 
classificação mediante critérios ESG

► Revisão das regras sobre quais 
informações as companhias abertas 
devem prestar ao órgão 

► Exigência de posicionamento de 
empresas em relação aos ODS da ONU

► Foco em identificação, autuação e 
mitigação de prática conhecida como 
greenwashing

► Desenvolvimento de rótulo 
“socioambiental” para fundos de 
investimento cujo retorno seja 
associado à práticas ESG



No panorama global, as empresas tem demonstrado preocupação em 
especial sobre o uso e a divulgação de informações não financeiras

Análise 1: Pouquíssimos investidores não conduzem uma revisão 
detalhada de divulgações não financeiras

Qual das seguintes afirmações melhor descreve como você e seu time de 
investimento avaliam divulgações não financeiras que se relacionam com 
aspectos ambientais e sociais  da performance de uma empresa?

Porcentagem de respondentes que afirmam conduzir pouca ou nenhuma 
análise de relatórios não financeiros.

Análise 2: Aumento da frequência do uso de performance não 
financeira na tomada de decisão

Nos últimos 12 meses, o quão frequente a performance não financeira de uma 
companhia tem desempenhado um papel de mudança na sua tomada de 
decisão de seus investimentos?

Porcentagem de respondentes que afirmam que têm feito uso frequente de 
performances não financeiras para tomada de decisão em investimentos.

36%

21% 22%

3% 2%

2013 2015 2016 2018 2020

27%

2016

34%

2018

43%

2020

► Pesquisa da EY revelou o uso cada vez maior da análise de informações não financeiras na análise da performance de empresas 

► Em 2013, 36% dos investidores usavam pouca ou nenhuma informação não financeira na análise da performance de empresas vs 2% em 2020 

► Em 2016, apenas 27% dos investidores usavam informações não financeiras de performance no processo de tomada de decisão vs 43% em 2020 

Fonte:  EY – Global Investor Survey 2020



► Apesar do maior destaque ao tema ESG, os investidores ainda se mostram insatisfeitos com os reportes de informações não financeiras, principalmente 

nos pilares Social e Governança

► Relatos de informações não financeiras têm recebido pouca asseguração por instituições externas, trabalho importante para dar maior credibilidade 

às informações divulgadas

Fonte:  EY – Global Investor Survey 2020

Sendo que há bastante espaço para melhoria, principalmente no reporte 
de informações relativas aos pilares S&G (Social e Governança)

Análise 3: Mais investidores insatisfeitos com divulgações 
de riscos ESG

Na sua opinião, as empresas divulgam de forma adequada os riscos ESG que 
possam afetar seus modelos de negócios?

Porcentagem de respondentes que afirmam que as empresas não divulgam 
de forma adequada os riscos ESG que possam impactar seus modelos de 
negócios.

Análise 4: Apesar das demandas do investidor, relatórios não 
financeiros em sua maioria não recebem asseguração externa

Porcentagem de relatórios emitidos que possuem alguma forma de 
asseguração vs. relatórios que não possuem

20% 21%
16%

34%
41% 42%

Risco Ambiental Risco Social Risco de Governança

2018 2020

28% 26% 22% 19% 24%

72% 75% 78% 82% 76%

2015 2016 2017 2018 2019

Relatórios que não receberam asseguração

Relatórios que receberam asseguração



A jornada de transformação empresarial para alinhamento aos conceitos
de ESG é desafiadora e requer mudanças importantes e estruturais

Governança 
e Aculturamento

► Apoio top-downda Alta Administração para implementar as transformações necessárias à nível de processos, governança, aculturamento e TI

► Criação de comitês e estruturas organizacionais com pessoas e pautas voltadas a temas ESG

► Treinamentos e ações de conscientização

► Reavaliação do modelo de negócio considerando a maior exigência dos investidores/clientes

► Inovação em produtos e serviços para atender à novas expectativas e exigências regulatórias

► Observância de aspectos de ESG no planejamento estratégico e financeiro

► Incorporação da variável ESG no desenvolvimento e avaliação de novos produtos, serviços e investimentos

Impactos a serem avaliadosDirecionadores

Mensuração 
e Precificação

► Definição de materialidade para aspectos ESG que possam impactar substancialmente as avaliações e decisões de stakeholders

► Modelos para quantificar riscos climáticos e Precificação do preço do carbono

► Cenários de longo prazo (ex: 30 anos) para capturar natureza de médio e longo prazo dos riscos climáticos

► Inclusão de fatores ESG nos processos de precificação de produtos e aceitação de riscos

► Criação de indicadores para monitorar o cumprimento de metas e objetivos 

Tecnologia 
e Dados

► Dados suficientes e íntegros para gerar os modelos necessários e testes de estresse, considerando ainda a visão prospectiva de possíveis eventos não 
ocorridos na base histórica

► Aprimoramento dos processos de captura, higienização, consolidação e reporte de dados relativo aos riscos ambientais, sociais e de governança

Modelo 
de Negócios

Gestão Integrada 
de Riscos

► Integração da sustentabilidade na estratégia e gestão integrada de risco, quantificando impactos dos riscos ambientais e sociais nos riscos corporativos 
(crédito, mercado, liquidez, operacional, subscrição)

► Inclusão de fatores ESG nos reportes financeiros

► Monitoramento da exposição da carteira à setores críticos

► Estabelecimento de declarações de apetite de risco qualitativas e quantitativas e definição de taxonomia de riscos climáticos e sociais



Essas mudanças trazem desafios importantes que são transversais 
às Instituições Financeiras, com especificidades para o pilar Ambiental

Desafios ESG

► Bancos: Risco de inundações impactando carteira imobiliária; “Ativos encalhados” impactando a carteira de financiamentos e 
investimentos; Danos à ativos imobiliários aumentando risco da contraparte e diminuindo valor colateral

► Seguradoras: Maior sinistralidade devido à desastres naturais; Recusa de riscos conforme área geográfica; Alteração no processo de 
análise e subscrição de riscos

► Assets: Investimentos alinhados com boas práticas de ESG; Utilização de novas estratégias de investimento e critérios de screening
para seleção de investimentos

Environmental:

Social:

► Diversidade no ambiente de trabalho

► Privacidade e segurança de dados

► Investimentos e financiamentos em setores com risco de trabalho infantil ou escravo 

► Bem-estar dos colaboradores

► Modelos matemáticos “injustos / preconceituosos”

Governance:

► Transparência e ética

► Independência do conselho 

► Política de remuneração e equidade na compensação por gênero

► Programas anticorrupção 

► PLD



Oportunidades e Benefícios ESG

1

2

3

Para além de desafios, essa nova agenda também traz oportunidades e 
benefícios que devem ser alavancados

Sustentabilidade Organizacional
► Melhor processo de análise de riscos, calibrando modelos para incluir parâmetros novos e pricing mais realista

► Decisão de investir mais bem fundamentada, devido à visão mais holística de risk vs return

► Revisão de longo prazo de modelos estatísticos e tábuas de mortalidade para capturar novas tendências demográficas
relacionadas ao risco ambiental resultando em um modelo de negócio mais perene

Novos Produtos e Serviços
► Assessoramento financeiro para investidores interessados em ESG 

► Assessoramento de viabilidade financeira para green projects (ex: projetos de geração de energia renovável)

► Novos produtos, como apólices para casas ecológicas, com preços diferenciados como forma de incentivo

► Criação de novos fundos atrelados à boas práticas de sustentabilidade, atraindo nova demanda de investidores

Reputação e Imagem
► Fortalecimento da marca e reputação devido à adoção de iniciativas alinhadas as expectativas dos clientes e novas 

tendências

► Maior penetração junto à novas gerações de consumidores que tendem a possuir maior grau de conscientização sobre
os produtos e serviços que consomem



Para endereçar os desafios e oportunidades, as Instituições devem
realizar uma ampla reavaliação de seus modelos de negócio e operacional

Como o propósito e a estratégia de sua organização possibilita você a atender as 
necessidades de seus principais stakeholders e levá-la a uma vantagem competitiva?1

2 Como seus incentivos de liderança, estrutura de compensação e modelos de governança 
suportam a geração de valor a longo prazo?

A que ponto seu portfolio de negócios está alinhado com as expectativas dos 
stakeholders e quais mudanças, se alguma, são necessárias (e.g., alocar capital em novas 
prioridades estratégicas, desinventir ou despriorizar áreas desalinhadas)?3
Você tem a capacidade necessária para entregar valor à todos stakeholders (incluindo 
funcionários, consumidores, forncedores, comunidades e acionistas) e quais iniciativas 
são necessárias para preencher possíveis lacunas?

4
Você desenvolveu uma narrativa de valor ao stakeholder que seja conectada a sua 
estratégia, suportada por métricas relevantes e atrelada a resultados de desempenho 
chave?

5



Chief Executive Officer

Como estamos 
aproveitando finanças 
sustentáveis e 
climáticas como fonte de 
vantagem competitiva?

Quem tem propriedade e 
responsabilidade?

Chief Compliance Officer

Como posso saber se estaremos 
em conformidade com os 
requisitos regulatórios?

Gerente de Produto

Como posicionar nossos 
produtos de forma a tomar 
o ESG como uma força?

Chief Investment Officer

Como faço para incorporar 
ESG em nossa estratégia e 
posição de investimento para 
as oportunidades em alta?

Head de Sustentabilidade

Até que ponto nossas atividades 
comerciais estão alinhadas com os 
desenvolvimentos externos, como os 
objetivos do Acordo de Paris ou 
iniciativas da indústria? Vamos comprar 
ou fazer nossa pesquisa ESG?

Você está ciente de sua classificação 
ESG e como você se classifica entre 
seus pares?

Presidente

Como as mudanças climáticas e as finanças 
sustentáveis afetarão o futuro do setor e 
como podemos nos beneficiar das 
oportunidades relacionadas?

Chief Risk Officer

Quais são os nossos principais riscos 
ESG - físicos e de transição - e como 
podemos mitigá-los?

Qual é a implicação financeira das 
mudanças climáticas e como 
quantificamos nossa exposição à esse 
risco?

Você está preparado para os próximos 
testes de estresse em riscos 
relacionados ao clima?

Você já reavaliou seu inventário de 
risco existente com base nos riscos de 
sustentabilidade (e.g., riscos de 
crédito, mercado e de reputação)?

Chief Sales Officer

Como posso comercializar o 
ESG no futuro com todas 
essas restrições de 
marketing?

Chief Data Officer

Você acredita que os dados que 
possui hoje permitirão com que 
você gerencie seus riscos de 
sustentabilidade nos próximos 
cinco anos?

Responsável pelo Reporte

Como você implementará os 
princípios do TCFD em seus 
relatórios?

Sua empresa comunica uma meta de 
neutralidade de carbono ou metas 
de pegada ESG?

É importante que essa reavaliação tenha o apoio do C-level, dado que as 
implicações permeiam toda a Organização



A EY possui um framework holístico para a geração de valor de longo
prazo para nossos clientes, endereçando os principais desafios ESG

Geração de valor de longo prazo visa articular as 
dimensões de geração de valor total da companhia 

Consumidor

Humano

Sociedade

Financeiro

EY Long-Term Value (LTV) Framework

Contexto

Stakeholders

Métricas

Criação
de valor

Proteção 
de  valor

Ativos 
estratégicos

Governança

Resultados
Qual o seu 
propósito e como 
ele se reflete nas 
necessidades dos 
stakeholders?

Propósito 
e Stakeholders

Como você irá 
criar vantagem 
competitiva?

Vantagem 
Competitiva

Como você 
precisará 
transformar seu 
negócio?

Transformação 
de Negócio

Como você medirá 
e comunicará o 
sucesso?

Mensuração 
e Comunicação

Abordagem EY para alinhamento entorno de valor de longo prazo

Define estratégia guiada por propósito Impulsiona Transformação Demonstra Impacto

As equipes da EY recomendam um processo de quatro etapas que as empresas podem usar para melhor 
articular às partes interessadas como criam, entregam e medem o valor de longo prazo:

• Propósito e Stakeholders: Um propósito significativo, considerando diversos stakeholders, pode deixar 
claro por que o negócio existe e que impacto duradouro está trabalhando para todos os seus interessados

• Vantagem Competitiva: Definir a estratégia para um negócio orientado a propósito envolve uma 
compreensão clara dos stakeholders e dos resultados que uma empresa pode entregar para cada um

• Transformação de Negócio: Um foco em resultados mais amplos das partes interessadas deve ser 
incorporado em toda a organização para criar valor a longo prazo

• Entrega e mensuração da geração de valor de longo prazo: As empresas devem demonstrar progresso em 
direção a novas metas orientadas a propósito de uma forma transparente, autêntica, equilibrada e a relatar 
um espectro mais amplo de valor. As métricas WEF-IBC podem ajudar as empresas a fazer isso de forma 
clara e comparável



Soluções EY

E soluções transversais para as Instituições Financeiras, que podem apoiar 
na maior aderência às mudanças necessárias e alavancar resultados
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► Implementação Framework de Long-Term Value EY

► Diagnóstico e implementação de Estrutura ESG

► Desenho de estratégia para criação de novos 
produtos e serviços 

► Desenvolvimento de novos produtos (ex: Green 
Bonds)

► Elaboração de novas estratégias e critérios para 
escolha de investimentos com base em parâmetros 
ESG

► Asseguração de empresas quanto ao atendimento 
aos requisitos do Climate Bonds Initiative (CBI)

► Apoio na criação de selos de certificação ESG para 
produtos e empresas

► Precificação do valor do carbono

Estratégia e Modelo de Negócio Gestão de Riscos e Dados

► Desenvolvimento de teste de estresse, análise 
de cenários e modelos estatísticos

► Revisão dos modelos de risco e precificação, 
incorporando fatores ESG, como modelos de 
subscrição, crédito e mercado

► Análise da exposição da carteira de 
financiamentos e investimentos à setores 
críticos, riscos geográficos e sociais

► Avaliação da estrutura atual de risco e 
governança vs boas práticas

► Apoio no Reporte de informações não 
financeiras

► Revisão do PCN e respectivos cenários de risco



Nuno Vieira

Sócio
nuno.vieira@br.ey.com

Contatos

Rodrigo Sabiá

Sócio
rodrigo.sabia@br.ey.com

Bruno Reich

Gerente
bruno.reich@br.ey.com

Rafael Trabasso

Gerente
rafael.trabasso@br.ey.com



EY
Building a better working word

Sobre a EY

A EY existe para construir um mundo de negócios melhor, 
ajudando a criar valor no longo prazo para seus clientes, pessoas e 
sociedade e gerando confiança nos mercados de capitais.

Tendo dados e tecnologia como viabilizadores, equipes diversas da 
EY em mais de 150 países oferecem confiança por meio da 
garantia da qualidade e contribuem para o crescimento, 
transformação e operação de seus clientes.

Com atuação em assurance, consulting, strategy, tax e 
transactions, as equipes da EY fazem perguntas melhores a fim de 
encontrarem novas respostas para as questões complexas do 
mundo atual.

EY se refere à organização global e pode se referir a uma ou mais 
afiliadas da Ernst & Young Global Limited, cada uma delas uma 
pessoa jurídica independente. A Ernst & Young Global Limited, 
companhia britânica limitada por garantia, não presta serviços a 
clientes. Informações sobre como a EY coleta e utiliza dados 
pessoais, bem como uma descrição dos direitos individuais de 
acordo com a legislação de proteção de dados, estão disponíveis 
em ey.com/privacy. As afiliadas da EY não exercem o direito se 
essa prática for proibida pelas leis locais. Para mais informações 
sobre a nossa organização, visite ey.com.
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organização global da EY que também não presta serviços a 
clientes
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