Auditoria Interna (AI) e a agenda ESG - Environmental, Social and Governance

Da gestação financeira para a gestão de valor: desafios e oportunidades para a
Auditoria Interna (AI) apoiar as melhores práticas ESG por meio da adoção do
Pensamento Integrado e do <IR> Framework.
Contexto VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo): Global
Mesmo aquelas organizações consideradas com estruturas “adequadas” de
gestão de riscos, controles e de governança não haviam mapeado ou mesmo
considerado o “risco de propagação rápida e massiva de doenças
infecciosas”, identificado na 16ª edição do Global Risks Report 2021
1
(Relatório de Riscos Globais 2021) do Fórum Econômico Mundial, como um
dos 10 principais riscos, em termos de impacto, que o mundo enfrentaria nos
próximos 10 anos. (Figura 1)
Figura 1 – Top riscos globais por impacto e probabilidade (2021)

Fonte: World Economic Forum. The Global Risks Report, 2021.

O primeiro relato da doença COVID-19 às autoridades internacionais foi feito
em 31 de dezembro de 2019 que, poucas semanas depois, seria declarada uma
pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nestes 18 meses de
pandemia foram registrados, globalmente, mais de 170 milhões de casos
confirmados de COVID-19 (70% na região das Américas), incluindo mais de 3,5
milhões de mortes2. Em 31 de maio de 2021, mais de 1,5 bilhão de doses de
vacina haviam sido administradas.
Esta pandemia trouxe impactos sem precedentes para as economias globais e
para nossas vidas. Pensando em como as organizações responderiam no pós
COVID-19 do ponto de vista do Modelo de Criação de Valor do International
<IR> Framework3, o Dr. Cornelis T. Van Der Lugt4, professor sênior do Centro
de Governança Corporativa da Escola de Negócios da Universidade de
Stellenbosch, na África do Sul, ressalta que essa reflexão deveria começar
com as avaliação dos Impactos, positivos e negativos, causados nos Capitais

1
2

World Economic Forum. The Global Risks Report, 2021. Disponível em https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
World Health Organization (WHO). Disponível em https://covid19.who.int/

3

International Integrated Reporting Council (IIRC). The International Integrated Reporting Framework. 2021. Disponível em
https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
4
International Integrated Reporting Council (IIRC). Integrated reporting post Covid-19. Dr Cornelis T. Van Der Lugt. Maio/2020. Disponível
em https://integratedreporting.org/news/integrated-reporting-post-covid-19/
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como resultados das atividades e dos produtos e serviços das organizações.
As considerações para essa reflexão sobre o mundo pós COVID-19 são:
Capital Humano: A pandemia ilustrou as consequências de anos de
investimentos insuficientes em infraestrutura de saúde. Até que ponto a sua
empresa contribui para o fornecimento de produtos e tecnologias médicas,
incluindo saúde e higiene para a sociedade em geral? Até que ponto seus
produtos e tecnologias servem para abordar ou agravar o problema (por
exemplo, produtos que aumentam a obesidade, doenças respiratórias e outras
condições crônicas)?
Capital social e de relacionamento: A pandemia mostrou a necessidade de
redefinir as relações de trabalho entre os funcionários e uma visão não muito
clara entre o trabalho e o espaço privado à medida que mais funcionários
trabalhavam em casa. Em que medida a sua empresa oferece soluções para a
saúde mental de pessoas de diferentes faixas etárias e em diferentes
contextos de trabalho? Até que ponto você apoia a preparação organizacional
e social para eventos de desastre?
Capital Natural: A pandemia ilustrou as consequências de longo prazo do
aumento da interrupção de habitats naturais por humanos e aumentou a
conscientização sobre o comércio de produtos da vida selvagem. Até que
ponto as operações e soluções de sua empresa apoiam a conservação e o uso
sustentável dos recursos naturais, incluindo o papel crítico da biodiversidade
no aumento da resiliência dos ecossistemas naturais e humanos?
Capital Manufaturado: A pandemia destacou o papel da economia digital na
facilitação de estratégias de preparação e resposta. Em que medida sua
empresa oferece soluções para a economia digital, que incluem colaboração
virtual, concepções alternativas de mobilidade, processamento de dados, além
de comércio online, educação e entretenimento?
Capital Financeiro: Reiniciar as economias após o bloqueio representa um
desafio para as instituições financeiras públicas e privadas no processamento
de ajuda e financiamento, garantindo que os recursos sejam alocados de
forma confiável para aqueles que mais precisam. Até que ponto sua empresa
está oferecendo soluções que facilitam a transferência confiável e responsável
de recursos financeiros para famílias, empresários e pequenas organizações
para apoiar seus papéis na reconstrução da economia? Que formas
inovadoras, incluindo fintech e títulos temáticos, você encontrou para
mobilizar novo capital?
Capital Intelectual: Uma pandemia global perturba várias indústrias, e as
vítimas imediatas em 2020 incluem as indústrias de transporte, viagens e
turismo. Como o problema sistêmico da mudança climática, o impacto da
Covid-19 evoluirá ao longo de décadas. Em que medida a sua empresa está
contribuindo para aumentar a confiança na ciência, a integração na gestão de
riscos, permitindo a requalificação dos funcionários, moldando ambientes de
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trabalho atraentes e fornecendo soluções online para capacitar futuros
talentos?
Cabe destacar ainda, do ponto de vista de Riscos Globais, que desde a edição
de 2015 do Global Risks Report (Relatório de Riscos Globais), do Fórum
Econômico Mundial, há uma predominância dos riscos da categoria Ambiental.
(Figura 1)
Essa percepção é confirmada pelas previsões de aumento das temperaturas
globais cujas ondas de calor, na virada do século, devem afetar cerca de 75%
da população mundial. Segundo Kathy Baughman McLeod, diretora do
Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center of Atlantic Council 5,
essas ondas de calor serão batizadas com nomes assim como furacões e
ciclones que possuem nomes desde os anos 1950. Nesse sentido, a
Conferência Climática da ONU, COP 266, que acontecerá no mês de novembro
desse ano em Glasgow-Escócia, será um “marco crítico nos esforços para
evitar uma catástrofe climática”, segundo o secretário-geral da ONU, António
Guterres.
Ainda no âmbito da ONU, não podemos esquecer a complexidade e a ambição
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 7, plano de ação universal
e integrado composto por quatro partes principais: Declaração, 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Acompanhamento e Avaliação da
Agenda 2030 e Implementação. Com menos de 10 anos pela frente, um
ambicioso esforço global está em andamento para cumprir a promessa de
2030 - mobilizando mais governos, sociedade civil, organizações e
conclamando todas as pessoas a realizarem suas Metas Globais que, no geral,
ainda não estão avançando na velocidade ou na escala necessária. Assim,
2020 inaugurou a chamada Década de Ações8 (Decade of Action) para o
cumprimento das Metas até 2030, exigindo soluções sustentáveis aceleradas
para todos os maiores desafios do mundo - desde pobreza e gênero até
mudanças climáticas, desigualdade e redução da lacuna financeira.
Olhando para o Mercado de Capitais, por meio do estudo da Ocean Tomo9,
consultoria especializada em Gestão de Ativos Intangíveis, percebe-se uma
forte inversão das organizações da S&P 500 nos últimos 45 anos: 90% do valor
de mercado das organizações é composto por Ativos Intangíveis e apenas 10%
de Ativos Tangíveis. (Figura 2)

5

Blog Beer Coffee, Renato Ribeiro. Big Ideias: saiba quais são as principais tendências para 2021, 18/12/2020. Disponível em
https://blog.beerorcoffee.com/2020/12/18/tendencias-2021/
6
ONU News. 08/02/2021. Disponível em https://news.un.org/pt/story/2021/02/1740842
7

Traduzido pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), última edição em 25/09/2015. Disponível em
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf
8

ONU. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Década da Ação. Disponível em:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/
9
Ocean Tomo LLC. Intangible Asset Market Value Study, 2020. Disponível em https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-valuestudy/
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Figura 2 – Componentes do valor de mercado das organizações listadas no
S&P 500.

Fonte: Ocean Tomo LLC. Intangible Asset Market Value Study, 2020.

Do ponto de vista dos Investidores, cabe destacar o avanço da Agenda ESG
tanto dos compromissos assumidos pelos signatários do Principles for
Responsible Investment (PRI) 10, conjunto voluntário de princípios de
investimento que oferecem diversas ações possíveis para a incorporação das
questões ESG na prática de investimento, quanto da “pressão” que os
investidores institucionais tem exercido sobre as organizações investidas no
engajamento das lideranças sobre a relevância de incluir aspectos ESG na
estratégia dos negócios dessas organizações. Um exemplo é a BlackRock,
administradora de US$ 6.96 trilhões de ativos em todo mundo que, por meio
das cartas de seu CEO, Lary Fink, escreve todos os anos para os CEOs das
diversas organizações investidas: “................procurando destacar os temas
que são fundamentais para a criação de valor de forma duradoura; temas
como gestão de capital, estratégias de longo prazo, propósito e mudanças
climáticas. Há muito, acreditamos que nossos clientes, na qualidade de
acionistas de sua empresa, serão beneficiados se vocês conseguirem criar
valor duradouro e sustentável para todos os seus stakeholders. ” 11
Linha do tempo da sustentabilidade e o surgimento do ESG
Aqui precisamos fazer uma pausa estratégica e essencial em nossa jornada de
reflexão sobre o Contexto VUCA, apresentado até agora, pois é essencial
situar você, caro leitor, na linha do tempo da Sustentabilidade e do
Desenvolvimento Sustentável para o surgimento e o entendimento da
relevância da sigla ESG (Ambiental, Social e Governança, em inglês).
Conforme demonstra a figura abaixo (Figura 3), a sigla ESG foi cunhada, em
2004, na publicação intitulada “Who Cares Wins: connecting Financial Markets
to a Changing World12. Este relatório foi resultado de uma iniciativa conjunta
de 18 instituições financeiras, de 9 países com ativos totais sob gestão de
mais de US$ 6 trilhões, que foram convidadas pelo Secretário-Geral das
10
11

Principles for Responsible Investment (PRI). Disponível em https://www.unpri.org/
Fonte: BlackRock. Carta do Larry Fink aos CEOS, 2021. Disponível em https://www.blackrock.com/br/2021-larry-fink-ceo-letter

12

UN Global Compact. Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World - Recommendations by the financial industry
to better integrate environmental, social and governance issues in analysis, asset management and securities brokerage. 2004. Disponível
em https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_compact_2004.pdf
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Nações Unidas, à época Kofi Annan, para desenvolverem diretrizes e
recomendações sobre como integrar as questões Ambientais, Sociais e de
Governança (ESG na sigla em inglês) à gestão de ativos, aos serviços de
corretagem de valores mobiliários e às funções de pesquisa (research)
associadas. A iniciativa foi apoiada pelos diretores das instituições
endossantes, sendo o Pacto Global da ONU o supervisor desse esforço
colaborativo para a publicação do relatório e o governo suíço o fornecedor do
financiamento necessário.
Figura 3 – Linha do Tempo da Sustentabilidade: principais acontecimentos.

Elaboração: Fernando Fonseca 2021.

Na mesma época, em outubro de 2005, a UNEP-FI (Finance Initiative)13,
parceria global entre o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(UNEP) e o setor financeiro, estabelecida em 1992 no Rio de Janeiro-Brasil,
após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento,
conhecida como ECO-92 ou Cúpula da Terra, lançou o relatório "A legal
framework for the integration of environmental, social and governance issues
into institutional investment”14, demonstrando a importância de considerar os
aspectos ESG na avaliação financeira e na tomada de decisão dos
investimentos. (Figura 4)
Figura 4 – Linha do Tempo: ESG e UNEP-FI

Elaboração: Fernando Fonseca. 2021

13

United Nations Environment Programme-Finance Initiative (UNEP-FI). https://www.unepfi.org/

14

United Nations Environment Programme-Finance Initiative (UNEP-FI). A legal framework for the integration of environmental, social and
governance issues into institutional investment. 2005. Disponível em:
https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf
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Esses movimentos serviram de fundamentos para a criação, em 2005, e
lançamento em 2006, do Princípios do Investimento Responsável (PRI), citado
anteriormente que, desde então, o número de signatários cresceu de 100 para
mais de 3.000, com ativos sob gestão que ultrapassaram USD 100 trilhões – em
2020, conforme demonstra o gráfico abaixo. (Figura 5)
Figura 5 – PRI: signatários e ativos sob gestão.

Fonte: Principles for Responsible Invfestment (PRI).

Portanto, como ressaltou Carlo Pereira, diretor-executivo da Rede Brasil do
Pacto Global e chairman do Conselho das Redes Locais do UNGC na América
Latina e Caribe: “ESG não é uma evolução da sustentabilidade empresarial,
mas sim a própria sustentabilidade empresarial! 15
O Ecossistema ESG
Segundo o Reporting Exchange16, plataforma online gratuita que reúne
informações abrangentes sobre os requisitos e os recursos de relatórios ESG,
em mais de 70 países, há atualmente 2.159 requerimentos de relatórios,1.424
indicadores e 652 ratings, rankings e índices ESG.
Por conta dessa grande quantidade de dados e informações, bem como da
complexidade do Ecossistema ESG, em meados de 2020, o World Economic
Forum (WEF) lançou o ESG Ecosystem Map 17 (Figura 6). Em forma de
“mandala”, essa outra plataforma online gratuita identifica e classifica, de
maneira clara e objetiva, as principais métricas18 do Ecossistema ESG,
permitindo uma melhor compreensão dos propósitos, objetivos e escopos de
atuação, bem como as conexões existentes entre essas métricas.
Figura 6 – Mapa do Ecossistema ESG.

15

Revista Exame. Matéria do dia 08/10/2020. O ESG é uma preocupação que está tirando seu sono? Calma, nada mudou. O ESG não é uma
evolução da sustentabilidade empresarial, mas sim a própria sustentabilidade empresarial. Carlo Pereira, diretor -executivo da Rede Brasil
do Pacto Global e chairman do Conselho das Redes Locais do UNGC na América Latina e Caribe.
16
Reporting Exchange. https://www.reportingexchange.com/
17
World Economic Forum (WEF). ESG Ecosystem Map. Disponível em: https://widgets.weforum.org/esgecosystemmap/index.html#/
18
Foi convencionado denominar de “métricas” os principais protagonistas do Ecossistema ESG que foram classificados pelo ESG Ecosystem
Map como: (i) Desenvolvedores de frameworks (estruturas); (ii) Desenvolvedores de normas (standards); (iii) Auditores; (iv) Provedores de
dados: mercado; (v) Provedores de dados exclusivos ESG; (vi) Provedores de dados: especializados; (vii) Serviços de votos e engajamento;
(viii) Coalizões e iniciativas externas; (ix) Coalizões e iniciativas de investidores.
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Fonte: World Economic Forum (WEF)

Movimentos do Ecossistema ESG: Global
Apesar da iniciativa do ESG Ecosystem Map apresentar “the big picture” do
Ecossistema ESG, ainda há a necessidade de integrar e conectar de fato essas
diversas métricas ESG, para que os produtores de informações e os usuários
de informações representados na figura abaixo (Figura 7) mantenham o
Sistema de Relatórios Corporativos eficiente, atendendo às demandas e às
expectativas de todos os stakeholders em suas tomadas de decisões.
Figura 7 – O Sistema de Relatórios Corporativos.

Fonte: Statement of Intent to Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting Facilitated by the Impact Management
Project, World Economic Forum and Deloitte.

Nesse sentindo, observa-se desde o início de 2020 uma intensificação dos
diversos movimentos e iniciativas, representadas na linha do tempo abaixo
(Figura 8), visando à integração e à abrangência dessas diversas métricas do
Ecossistema ESG.
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Figura 8 – Movimentos e iniciativas em busca da integração: Ecossistema
ESG.

Elaborado por: Fernando Fonseca

Todos os movimentos e as iniciativas são importantes, mas por conta de suas
abrangências e capilaridades, destaco três relevantes:
1. O anúncio, em novembro de 2020, da intenção de fusão entre o
International Integrated Reporting Council (IIRC) e o Sustainability
Accounting Standards Board (SASB), formando a Value Reporting
Foundation (VRF)19.
2. O posicionamento do International Financial Reporting Standards
Foundation (IFRS) que, após consulta pública conduzida em setembro
de 2020, ratificou a necessidade urgente e global de padrões
consistentes, comparáveis e confiáveis de divulgações de informações
ESG. Assim, em março de 2021, apoiado por uma declaração do
conselho do International Organization of Securities Commissions
(IOSCO)20, foi anunciada a decisão de criar um novo Sustainability
Standards Board (SSB)21 sob a estrutura do IFRS Foundation, cujo
escopo de seu mandato será expandido para atender às informações
relacionadas ao Ecossistema ESG com foco na criação de valor
empresarial (“Enterprise Value Creation”). Os planos finais são
19

International Integrated Reporting Council (IIRC) e Sustainability Accounting Standards Board (SASB) anunciam a intensão de se
fundirem, criando a Value Reporting Foundation (VRF). Disponível em : https://integratedreporting.org/news/iirc-and-sasb-announceintent-to-merge-in-major-step-towards-simplifying-the-corporate-reporting-system/
20

International Organization of Securities Commissions (IOSCO). IOSCO Statement. Disponível em
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS594.pdf
21
The International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation). IFRS Foundation Trustees announce strategic direction
and further steps based on feedback to sustainability reporting consultation. Março/2021. Disponível em: https://www.ifrs.org/news-andevents/news/2021/03/trustees-announce-strategic-direction-based-on-feedback-to-sustainability-reporting-consultation/
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esperados para serem anunciados antes da COP26 em novembro de
2021.
Ainda no mês de março de 2021, também foi anunciada a formação do
Grupo de Trabalho (GT) para acelerar a convergência nos padrões
globais de relatórios de sustentabilidade ESG com foco na criação do
valor empresarial. O GT fornecerá recomendações técnicas, incluindo o
desenvolvimento
do
“Protótipo
Construído
bom base
nas
Recomendações do Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures (TCFD)”22 como uma base potencial para a nova diretoria
desenvolver iniciativas existentes e desenvolver padrões para relatórios
relacionados ao clima e outros tópicos de sustentabilidade. O GT
também analisará como a experiência técnica e o conteúdo podem ser
potencialmente transferidos para a nova diretoria sob a estrutura de
governança da IFRS Foundation, com o objetivo de facilitar a
consolidação e reduzir a fragmentação nos padrões de relatórios de
sustentabilidade.
3. Finanças sustentáveis e taxonomia da União Europeia (UE)23: A
Comissão Europeia, em 21 de abril de 2021, adotou um ambicioso e
abrangente pacote de medidas destinadas a melhorar o fluxo de fundos
para atividades sustentáveis em toda a União Europeia. Ao permitir que
os investidores reorientem os seus investimentos para tecnologias e
organizações mais sustentáveis, as medidas adotadas serão
fundamentais para assegurar a neutralidade climática da Europa até
2050. Colocarão a UE num papel de liderança a nível mundial na
definição de normas para as finanças sustentáveis. O pacote engloba:


O ato delegado relativo à taxonomia da UE no domínio climático,
que visa apoiar o investimento sustentável esclarecendo quais
são as atividades econômicas que mais contribuem para a
realização dos objetivos ambientais da UE.



Uma proposta de diretiva relativa à comunicação de informações
sobre a sustentabilidade pelas organizações (CSRD).



Seis atos delegados modificativos, relacionados aos deveres
fiduciários, à consultoria para investimento e ao aconselhamento
em matéria de seguros, assegurarão que as organizações
financeiras, incluindo os consultores, gestores de ativos ou
seguradoras, incluam a sustentabilidade nos seus procedimentos
e na sua consultoria de investimento aos clientes.

22

International Integrated Reporting Council (IIRC). Joint Statement: Working Together Towards Comprehensive Corporate Reporting.
Setembro/2020. Disponível em: https://integratedreporting.org/news/joint-statement-working-together-towards-comprehensivecorporate-reporting/
23
Comissão Europeia. Finanças sustentáveis e taxonomia da UE: Comissão toma novas medidas para canalizar fundos para atividades
sustentáveis. Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_1804
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Movimentos do Ecossistema ESG: Brasil
Aqui no Brasil, diversos órgãos reguladores e instituições do mercado em
geral estão efetivamente se posicionando à frente da Agenda de
Desenvolvimento Sustentável levando em consideração os aspectos ESG em
seus arcabouços regulatórios.
No Mercado de Capitais, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
bem atuante no mês de dezembro de 2020:

24

esteve



Anunciou sua adesão ao Pacto Global da ONU25, sendo o primeiro órgão
regulador a aderir à iniciativa da ONU.



Lançou audiência pública26 para a revisão da Instrução CVM 480, que
regulamenta as informações divulgadas pelas organizações de capital
aberto, propondo, dentre outras considerações, mudanças no
Formulário de Referência para aprimorar a prestação de informações
relacionadas aos aspectos ESG das Companhias, de modo a atender à
crescente demanda e às expectativas dos investidores e dos outros
stakeholders acerca do tema.



Publicou a Resolução CVM nº 14 27, tornando obrigatória para as
companhias abertas, quando da decisão de elaboração e divulgação do
Relatório Integrado, a Orientação CPC 09 – Relato Integrado, emitida
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O Relatório
Integrado também deverá ser objeto de asseguração limitada por auditor
independente registrado na CVM, em conformidade com as normas
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Ainda no Mercado de Capitais, destacam-se os avanços e o pioneirismo da
B328, Bolsa de Valores de São Paulo que, em seu papel de induzir as melhores
práticas de sustentabilidade entre seus stakeholders e oferecer produtos e
serviços ESG foi:



A primeira bolsa do mundo a aderir ao Pacto Global da ONU, em 2004.
A responsável pela criação do:
o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 29, em 2005, o quarto
índice de sustentabilidade criado no mundo.
o Índice de Governança Corporativa (IGC-NM B3)30.

24

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). https://www.gov.br/cvm/pt-br
Pacto Global da ONU. https://www.pactoglobal.org.br/
26 Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Lançamento da audiência pública sobre mudanças na Instrução 480. Disponível em:
https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-lanca-audiencia-publica-sobre-mudancas-na-instrucao-480c422431220f742f19fa6061a498cb456
27
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Resolução n. 14 de 9 de dezembro de 2020. Disponível em:
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20201207-1.html
28
B3. Bolsa de Valores de São Paulo. http://www.b3.com.br/pt_br/
29
B3. Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-desustentabilidade/indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise.htm
25
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o Índice de Carbono Eficiente (ICO B3) 31, cujo propósito é o de ser
um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima
no Brasil.
No Setor Financeiro, o Banco Central do Brasil (BACEN)32 anunciou em abril
de 2021 a consulta pública de proposta normativa, inspirada nas
recomendações do Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD)33 criada em 2015 pelo Financial Stability Board (FSB) para o
estabelecimento de regras para a divulgação de informações sobre riscos
sociais, ambientais e climáticos por instituições do Sistema Financeiro
Nacional (SFN)34. As informações deverão ser divulgadas em relatório
padronizado, denominado “Relatório GRSAC”, obedecendo 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.
No Setor Público, a Lei 13.303 de 30 junho de 201635, conhecida como a “Lei
das Estatais”, estabeleceu melhores práticas de Governança Corporativa por
meio de uma série de diretrizes e regras para a atuação e a gestão da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, nas esferas
Federal, Estadual e Municipal, destacando-se a divulgação anual de relatório
integrado ou de sustentabilidade como requisitos mínimos de transparência.
Por fim, ainda no Setor Público, comemorando os 520 anos da descoberta do
nosso Brasil pelos irmãos portugueses, o Tribunal de Contas da União (TCU) 36
publicou a Instrução Normativa n. 84 de 22 de abril de 202037, considerando as
diretrizes do International Integrated Reporting Framework - <IR> Framework38,
publicado pelo International Integrated Reporting Council (IIRC), como os
Princípios para a elaboração e a divulgação da prestação de contas anual dos
administradores e dos responsáveis da administração pública federal.
Os Desafios

30

B3. Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado (IGC-NM B3). Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-eindices/indices/indices-de-governanca/indice-de-governanca-corporativa-novo-mercado-igc-nm.htm
31
B3. Índice de Carbono Eficiente (ICO B3). Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-desustentabilidade/indice-carbono-eficiente-ico2.htm
32
Banco Central do Brasil (BACEN). https://www.bcb.gov.br/
33
Financial Stability Board (FSB). Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Disponível em: https://www.fsbtcfd.org/publications/
34
Sistema Financeiro Nacional (SFN). Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn
35
Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 – Lei das Estatais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2016/Lei/L13303.htm
36
Tribunal de Contas da União (TCU). https://portal.tcu.gov.br/inicio/
37

Tribunal de Contas da União (TCU). Instrução Normativa n. 84 de 22 de abril de 2020. Disponível em:
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/atonormativo/*/TIPO%253A%2528%2522Instru%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Normativa%2522%2529%2520NUMATO%253A84%2520N
UMANOATO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc%252CNUMATOINT%2520desc/0/%2520?uuid=db8746c0-916d-11ea-9a77ad128385eede&inline=1
38
IIRC. International Integated Reporting Framework - <IR> Framework. Disponível em:
https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
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Diante do Contexto VUCA, dos movimentos e das iniciativas no Ecossistema
ESG acima apresentados, identifico abaixo alguns dos principais desafios que
os líderes de qualquer organização estão enfrentando:










Acompanhar e interpretar o ambiente externo.
Identificar, priorizar e gerir os riscos e as oportunidades.
Identificar, adotar e aprimorar as melhores práticas ESG.
Identificar e gerir os Capitais relevantes para o modelo de negócios e o
processo de criação e geração de valor.
Ouvir, entender e atender às expectativas dos stakeholders.
Aprimorar o modelo de negócio e a estrutura de gestão de riscos.
Alocar os Capitais, no curto prazo, de acordo com os objetivos
estratégicos definidos no longo prazo.
Divulgar informações financeiras e não financeiras relevantes, de
maneira objetiva, clara e concisa, revelando “como” a organização cria e
gera valor ao longo do tempo.
Capacitar e desenvolver o Capital Humano para enfrentar esses
desafios.

A Solução: desenvolver o Capital Humano para adoção do Modelo do
Pensamento Integrado
Sendo a base conceitual o Relato Integrado (Integrated Reporting), por meio
das orientações baseadas em princípios contidas no <IR> Framework 39, a
solução é aprimorar e desenvolver as capacidades, as habilidades e as
atitudes do Capital Humano40 para a organização adotar o Modelo do
Pensamento Integrado e ter condições de identificar e compreender as
conexões e as interdependências entre uma gama de fatores que afetam a sua
capacidade de Criar, Gerar e Preservar Valor ao longo do tempo (Figura 9).
Isso também inclui a capacidade da organização de adequar seu modelo de
negócios e sua estratégia ao ambiente externo e aos riscos e às oportunidades
identificados.
Figura 9 – Processo pelo qual o Valor é Criado, Preservado ou Destruído ao
longo do tempo.

39

International Integrated Reporting Framework - <IR> Framework. 2021. Disponível em:
https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
40

International Integrated Reporting Framework - <IR> Framework. 2021. Capital Humano abrange as competências, as habilidades e as
experiências das pessoas e suas motivações para inovar, incluindo: (i) Seu alinhamento e apoio à estrutura de governança, ao
gerenciamento de riscos e aos valores éticos; (ii) A capacidade de entender, desenvolver e implementar a estratégia de uma organização;
(iii) Lealdade e motivação para melhorar processos, bens e serviços, incluindo a capacidade de liderar, gerenciar e colaborar .
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Fonte: International Integrated Reporting Framework - <IR> Framework. 2021.

Segundo Mervyn King41 - professor, ex-juiz do Supremo Tribunal da África do
Sul e presidente emérito do International Integrated Reporting Council (IIRC):
“O Pensamento Integrado é uma abordagem de gerenciamento de múltiplos
capitais (multi-capital) que permite às organizações cumprirem com seus
propósitos em benefício de seus principais stakeholders ao longo do tempo.
Trata-se de criar e preservar valor e possibilitar uma melhor tomada de decisão
baseada em informações interconectadas de múltiplos capitais”.
Marvin King complementa: “Uma cultura de gestão colaborativa, uma
mentalidade de múltiplos capitais e uma governança corporativa baseada em
resultados, são os blocos de construção do pensamento integrado, cujo
resultado é um relatório integrado. Acima de tudo, o pensamento integrado é
um conceito unificador e uma ferramenta estratégica que ajuda a gestão a
trazer ordem em um ambiente complexo em que as organizações devem
operar no século XXI”.

41

Professor Marvin King. https://www.mervynking.co.za/
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As Barreiras (a serem quebradas) para a Adoção do Modelo do Pensamento Integrado
Segundo o Integrated Thinking & Strategy Group42, do IIRC, foram identificadas três
categorias de barreiras que impedem a adoção e o avanço do Modelo do
Pensamento Integrado:


Estratégica – desafios e obstáculos relacionados com a liderança da empresa que
não percebe os valores ou não compreende as razões por trás de uma mudança em
direção ao Pensamento Integrado.



Organizacional - para algumas organizações, há uma inércia real em se afastar de
um modelo Friedman43, que pode ter dominado seus pensamentos por anos ou
mesmo décadas. Para outras, os silos que foram incorporados em suas estruturas
impedem o avanço do Pensamento Integrado.



Analítico - se os dados, os sistemas e os processos relacionados não existirem para
apoiar o Pensamento Integrado, a organização não se beneficiará da evidência que
as métricas e as análises podem fornecer para apoiar uma visão mais ampla,
holística, sistêmica e integrada.

É importante destacar que essas barreiras e obstáculos não existem isoladamente. Na
maioria das organizações eles coexistem e suas interações entre si reforçam a dificuldade
de adotar o Pensamento Integrado.
Auditoria Interna (AI): papel, desafios e oportunidades no auxílio da adoção do
Modelo do Pensamento Integrado e das melhores práticas ESG.
As primeiras percepções sobre os desafios e os potenciais benefícios da participação da
Auditoria Interna (AI), tanto na Jornada do Relato Integrado quanto na Agenda ESG,
foram debatidas e relatadas em 2011 no âmbito dos fóruns de discussão do Institute of
Internal Auditors South Africa44. Cabe destacar ainda que, desde 2009 as empresas
listadas na Bolsa de Valores de Joanesburgo45 são obrigadas a prestar contas por meio de
Relatórios Integrados.
No relatório The role of Internal Audit in Integrated Reporting: A blend of the right
ingredients46 (O papel de Auditoria Interna (AI) em Relatórios Integrados: Uma mistura de
ingredientes certos), são identificadas as categorias e os principais desafios para o
estabelecimento da Agenda ESG e da Jornada do Relato Integrado:


Estratégia:
o
o
o

42

Não há um entendimento claro do que sustentabilidade significa para a
organização.
As principais partes interessadas não estão engajadas de forma eficaz.
Oportunidades e riscos de sustentabilidade não foram definidos.

IIRC. Integrated Thinking & Strategy: State of play report. 2020. Disponível em: https://integratedreporting.org/integrated-thinking/

43

Milton Friedman foi um famoso economista americano – ganhador do Alfred Nobel de Economia – que afirmava que as corporações
eram propriedade dos acionistas e, portanto, a única obrigação dos negócios era crescer seus lucros.
44
The Institute of Interrnal Audit South Africa. https://www.iiasa.org.za/
45

Johannesburg Stock Exchange. https://www.jse.co.za/

46

Deloitte. IIA SA Johannesburg discussion forums. The role of Internal Audit in Integrated Reporting A blend of the right ingredientes.
2011. Disponível em:
https://cisp.cachefly.net/assets/articles/attachments/35805_the_role_of_internal_audit_in_integrated_reporting.pdf
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o
o


Governança:
o
o

o


o

o
o
o

o
o

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) selecionados para o
monitoramento e para o relatório não estão alinhados com a estratégia e / ou
não são materiais (relevantes).
O programa de sustentabilidade não está inserido no dia-a-dia da
organização.
Não existem procedimentos e controles adequados de coleta de dados e
KPIs para os relatórios.
Os dados do relatório de sustentabilidade não estão disponíveis e / ou não
são confiáveis (desafios organizacionais, culturais, financeiros, geográficos e
relacionados ao tempo de integração da sustentabilidade nas práticas de
negócios existentes).
O desempenho real dos KPIs não é monitorado regularmente em relação às
metas, impedindo ação corretiva apropriada.
O conselho e / ou a diretoria executiva não recebem os relatórios e / ou não
monitoram o desempenho ESG da organização.

Elaboração dos Relatórios:
o
o



Habilidades limitadas para conduzir efetivamente o programa de
sustentabilidade.
As responsabilidades de sustentabilidade não estão integradas nas
especificações do trabalho e / ou alinhadas com os programas existentes de
incentivos.

Processos:
o



A liderança carece de consciência, compreensão e responsabilidade.
Riscos e oportunidades relacionados à agenda de sustentabilidade mais
ampla, incluindo riscos financeiros, econômicos, ambientais e sociais, não
são gerenciados de forma sistêmica e pragmática, ou seja, por meio de
estruturas formais, mandatos, políticas, procedimentos e relatórios.
Existem desafios culturais que ocasionam a falta do entendimento e da
linguagem em comum para a sustentabilidade.

Pessoas – Capital Humano:
o



As estratégias de sustentabilidade e dos negócios não estão alinhadas e
integradas.
O programa de sustentabilidade não está otimizado e / ou maduro.

Falta de clareza no desenvolvimento de um Relatório Integrado de acordo
com as diretrizes do <IR> Framework.
Não atender aos requisitos obrigatórios de outras métricas, standards e
frameworks ESG.

Avaliação (assurance):
o
o

Não obtenção de avaliação interna e/ou externa sobre o relatório de
sustentabilidade para aumentar a sua credibilidade.
Não aplicar os princípios combinados de avaliação e não integrar a avaliação
externa da sustentabilidade ao framework geral.
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Tecnologia:
o
o

Necessidade de implementar tecnologia para auxiliar na coleta, análise,
consolidação e divulgação das informações ESG.
Necessidade de melhorar a qualidade dos dados ESG.

A Auditoria Interna (AI) tem, na perspectiva de sua função de avaliação independente
(assurance), uma oportunidade de ajudar a organização a aumentar sua maturidade do
programa de sustentabilidade e ESG. Por meio das recomendações, a Auditoria Interna (AI)
pode ajudar no aumento da robustez da sustentabilidade, dos processos e dos controles dos
Relatórios Integrados, bem como aumentar a relevância e a confiabilidade dos relatórios não
financeiros.
No entanto, as atividades e as responsabilidades da Auditoria Interna (AI) acerca do seu
escopo de atuação, devem ser alinhadas ao avanço da Jornada do Relatório Integrado e da
Agenda ESG da organização, conforme demonstra o quadro abaixo (Figura 10).
Figura 10 – Estágios da Jornada do Relato Integrado e da Agenda ESG x escopo de
atuação da Auditoria Interna (AI)

Fonte: Deloitte. IIA SA Johannesburg discussion forums. The role of Internal Audit in Integrated Reporting A blend of the
right ingredientes.

Portanto, à medida que as organizações avançam do atendimento mínimo aos requisitos do
Relato Integrado - <IR> Framework para a adoção do Pensamento Integrado, o papel da
Auditoria Interna (AI) será mais estratégico, ou seja, será focado nas orientações para a
organização gerir, de maneira eficiente, seu Processo de Criação, Preservação e Geração
de Valor ao longo do tempo.
Seguindo esse avanço das percepções sobre os desafios e os potenciais benefícios da
participação da Auditoria Interna (AI), especificamente no âmbito da Jornada do Relato
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Integrado, o Institute of Internal Auditors (IIA) publicou, em 2013, o relatório Integrated
Reporting and the Emerging Role of Internal Auditing47( Relato Integrado e o papel
emergente da auditoria interna).
Nele, evidencia-se a posição “privilegiada” que a Auditoria Interna (AI) possui na
organização que contribui para o apoio estratégico requerido na implementação do Relato
Integrado, pois:






Está familiarizada com a implementação de processos na organização.
Pode afetar a consistência da comunicação das métricas entre as unidades de
negócios.
Fornece garantia para aumentar a credibilidade das métricas no Relatório Integrado.
Oferece uma visão sobre os riscos potenciais para a organização.
Tem acesso ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, para
influenciar a adoção do <IR>, bem como para melhorar e fortalecer a comunicação
com as partes interessadas internas e externas.

Como é demonstrado abaixo (Figura 11), fica muito clara a conexão entre algumas diretrizes
relevantes do <IR> Framework e a International Standards for the Professional Practice
of Internal Auditing (Standards)48
Figura 11 – Conexões entre as Normas Internacionais para a Prática Profissional de
Auditoria Interna (Normas) e o <IR> Framework.

Elaborado por: Fernando Fonseca

47

The Institute of Internal Auditors (IIA). Integrated Reporting and the Emerging Role of Internal Auditing. 2013. Disponível em:
https://na.theiia.org/services/cae-resources/Public%20Documents/CAE-AEC%20Flash%20Alert-Integrated%20Report.pdf
48
The Institute of Internal Auditors. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards). Disponível em:
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx
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“Norma 2100 - Natureza do Trabalho: A atividade de Auditoria Interna deve avaliar e
contribuir para a melhoria dos processos de governança, gerenciamento de riscos e
controle da organização, usando uma abordagem sistemática, disciplinada e baseada
em riscos. A credibilidade e o valor da Auditoria Interna são aperfeiçoados quando os
auditores são proativos, e suas avaliações oferecem novos pontos de vista e
consideram o impacto futuro”.

Por fim e não menos importante, cabe destacar as conexões que ainda devem ser
exploradas entre o <IR> Framework, o Pensamento Integrado e o Novo Modelo das “Três
Linhas do IIA - 2020”49, uma atualização das Três Linhas de Defesa.

49

Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA). Novo Modelo das Três Linhas do IIA 2020. Disponível em:
https://iiabrasil.org.br/noticia/novo-modelo-das-tres-linhas-do-iia-2020
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“As organizações são EMPREENDIMENTOS HUMANOS, operando em um mundo cada vez mais
INCERTO, COMPLEXO, INTERCONECTADO e VOLÁTIL. Geralmente, elas têm vários stakeholders
com interesses diversos, mutáveis e, às vezes, concorrentes. Os stakeholders confiam a supervisão
organizacional a um corpo administrativo, que, por sua vez, delega recursos e autoridade à gestão
para tomar as ações apropriadas, incluindo o gerenciamento de riscos”.
“Por esses e outros motivos, as organizações precisam de estruturas e processos eficazes para
permitir o atingimento dos objetivos, ao mesmo tempo em que apoiam uma forte governança e
gerenciamento de riscos. Como o corpo administrativo recebe relatórios da gestão sobre atividades,
resultados e previsões, o corpo administrativo e a gestão CONFIAM NA AUDITORIA INTERNA PARA
PRESTAR AVALIAÇÃO OBJETIVA E INDEPENDENTE e ACONSELHAR SOBRE TODOS OS ASSUNTOS,
ALÉM DE PROMOVER E FACILITAR INOVAÇÃO E A MELHORIA. O corpo administrativo é
responsável, em última instância, pela governança, que é alcançada por meio das ações e
comportamentos do corpo administrativo, bem como da gestão e da auditoria interna. ”
“O Modelo de Três Linhas ajuda as organizações a identificar estruturas e processos que melhor
auxiliam no atingimento dos objetivos e facilitam uma FORTE GOVERNANÇA e GERENCIAMENTO
DE RISCOS. O modelo é aplicável a todas as organizações e é otimizado por:
 Adotar uma abordagem baseada em princípios e adaptar o modelo para atender aos
objetivos e circunstâncias organizacionais.
 Focar na contribuição que o gerenciamento de riscos oferece para atingir objetivos e CRIAR
VALOR, bem como questões de "DEFESA" e PROTEÇÃO DE VALOR.
 Compreender claramente os papéis e responsabilidades representados no modelo e os
relacionamentos entre eles.
 Implantar medidas para garantir que as atividades e os OBJETIVOS ESTEJAM ALINHADOS
COM OS INTERESSES PRIORIZADOS DOS STAKEHOLDERS. ”

Conclusão
O Cenário VUCA, sob os diversos aspectos apresentados, aliado à complexidade e aos
relevantes movimentos do Ecossistema ESG, atrelado aos desafios enfrentados pelos
líderes das organizações, configura-se em uma grande oportunidade para a atuação cada
vez mais estratégica da Auditoria Interna (AI): quebrar as barreiras Estratégicas,
Organizacionais e Analíticas que impedem a adoção e o avanço do Pensamento
Integrado - conexões e interdependências entre uma gama de fatores que afetam a
capacidade de uma organização de Criar, Gerar e Preservar Valor ao longo do tempo.
Para tanto, é essencial o foco na capacitação do Capital Humano para o desenvolvimento e
o aprimoramento de competências, habilidades e atitudes que permitam o cumprimento da
Missão da Auditoria Interna (AI):
“Aumentar e Proteger o Valor Organizacional, fornecendo avaliação (assurance),
consultoria (advisory) e conhecimento (insight) objetivos baseados em riscos”.
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