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ESG – Environmental, Social 
and Governance
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ESG – Environmental, Social and Governance

E N V I R O N M E N TA LS O C I A L  

G O V E R N A N C E

ESG
significa Environmental Social 
and Governance, e refere-se 
aos três fatores-chave ao 
medir a sustentabilidade 
empresarial e o impacto ético 
de uma Empresa.

Os fatores do ESG são um 
subconjunto de indicadores 
de desempenho não 
financeiros que incluem 
questões éticas, sustentáveis 
e de governo corporativo, 
bem como a existência de 
sistemas que garantam a 
responsabilização.

• Alterações climáticas

• Emissões de gases com efeito de estufa (GEE)

• Escassez dos recursos, incluindo a água

• Resíduos e poluição

• Desflorestação…

• Remuneração de executivos

• Suborno e corrupção

• Lobby político e donativos

• Diversidade e estrutura dos órgãos de gestão

• Estratégia fiscal

• …

• Condições de trabalho

• Comunidades locais

• Regiões em conflito

• Saúde e segurança

• Relações laborais e diversidade

• …

Os fatores dos ESG podem influenciar fortemente o negócio, tanto em termos financeiros como não financeiros.
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ESG – Environmental, Social and Governance
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2015 Paris 
Agreement:
United Nations 
Framework 
Convention on 
Climate Change

The final report 
of the Task Force 
on disclosure of 
climate-related 
financial 
information. 

The establishment 
of a Network of 
Central Banks and 
Supervisors for the 
Greening the 
Financial System

Action plan 
European 
Commission for 
sustainable 
finances

NGFS publishes 
the first 
comprehensive 
report: " Call to 
action"

Proposition of 
the Union green 
bond standard.

• Adoption of 
indicators low-
carbon 

• ESMA provide 
technical advice to 
the EC on the 
inclusion of ESG 
risks and factors 
from the Mifid2

Final report 
on climate 
indicators and 
related ESG 
disclosures

Fix European 
Commission to the 
non-binding EU 
guidelines on non-
financial 
information, 
adapting to TCFD 
recommendations

The European 
Parliament presents a 
plan on the principles 
of investors to 
disclose information 
on sustainable 
development

Report on 
climate-related 
disclosures

EU 2019/2088 The 
Regulation on 
Disclosure
Information About 
sustainable 
development in the 
financial services 
sector

"European 
Climate Law"

European 
Green Deal

Taxonomy: Final 
report of the 
Group of Experts 
on Taxonomy 
sustainable 
finances 

Guide climate 
and 
environmental 
risks - the final 
document.

Proposal for 
a Corporate 
Sustainability 
Reporting 
Directive 
(CSRD)

Consultation on 
the renewed 
sustainable 
finance strategy. 

Discussion 
Paper on 
management
and 
supervision of 
ESG risks

Joint RTS on ESG 
disclosure standards for 
financial market 
participants (SFDR)

Desde 2018, a UE tem vindo a acelerar a intensidade das consultas e a emissão de regulamentação relacionada com os ESG e finanças sustentáveis
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Principais iniciativas normativas e de relato ESG

ESG – Environmental, Social and Governance

TCFD
Task Force on Climate-related Financial Disclosures

SASB
Sustainability Accounting Standards Board

GRI
Global Reporting Initiative

WBCSD
World Business Council for Sustainable Development

CDSB
Carbon Disclosure Standards Board 

SSE
Sustainable Stock Exchange

UNGC
United Nations Global Compact 

IIRC
International Integrated Reporting Council 
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Papel da Auditoria Interna
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Papel da Auditoria Interna
Os papéis em toda a organização têm a responsabilidade de gerir o risco do ESG e de promover o alinhamento organizacional.

O Conselho de Administração, a comissão executiva, e a gestão criam a visão e 
estratégia do ESG, que são reforçados por departamentos funcionais que 
impulsionam o seu desempenho

Risco, ética e conformidade, operações, finanças, jurídico, tecnologia, etc., 
ajudam a gerir, monitorizar e mitigar o risco e atuam sobre as 
oportunidades; são donos dos dados e são responsáveis por processos, 
controlos e políticas eficazes de apoio aos relatórios dos ESG

A auditoria interna avalia os controlos 
e riscos relevantes, e aconselha sobre 
relatórios de ESG, e valida medidas de 
mitigação dos riscos ESG

Criação de valor 

organizacional 

desejado

Programa ESG 1ª Linha 2ª Linha 3ª LInha

actual  
organizational  
value creation

1st

2nd 3rd

Modelo das três linhas
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Papel da Auditoria Interna
A Auditoria Interna (AI) é uma via fundamental para trazer a estrutura e o rigor aplicados aos controlos internos em outras áreas de risco, aos processos, 
controlos e mecanismos de governação dos ESG.

Anticipate

Assure
A AI oferece uma garantia baseada no 

risco sobre os controlos e riscos 
financeiros, operacionais e de 

conformidade internos fundamentais da 
organização.

A Auditoria Interna adota uma 
abordagem proactiva e transparente 

para aconselhar a organização sobre a 
capacidade de gerir eficazmente os 

valores de risco relevantes por parte 
da organização.

A AI utiliza análises e novas tecnologias 
para antecipar e alinhar os esforços 

com os riscos emergentes, estratégias 
e objectivos operacionais da 

organização.

Advise

Assure

Advise Anticipate
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Papel da Auditoria Interna
Como terceira linha, a auditoria interna desempenha um papel vital na garantia de que o controlo interno financeiro, operacional e de 
conformidade funciona eficazmente e na validação da eficácia das atividades de gestão do risco

• Integrar os riscos com as auditorias internas em 
curso

• Relatar sobre aspetos fundamentais dos riscos 
por meio de relatórios de auditoria

• Fornecer contributos como parte interessada 
chave em dashboards de risco e ações resultantes

• Participar numa governação organizacional do 
risco mais ampla

• Realizar auditorias orientadas como parte dos 
riscos, conforme apropriado, com base em 
recursos e apetência ao risco

• Validar as atividades de mitigação de riscos 

• Coordenar com outros intervenientes para 
otimizar a cobertura de auditoria 

• Fornecer informações sobre potenciais 
indicadores de risco e apetite de risco

• Associar avaliações de auditoria e outros 
contributos na avaliação de riscos de auditoria 
interna (por exemplo, inquéritos, diagnósticos, 
etc.)

• Considerar auditorias específicas no 
desenvolvimento do plano de auditoria interna

• Coordenar com outras partes interessadas os 
contributos para o plano de auditoria interna

• Ligar riscos a passos de controlo e incorporar 
métricas e aspetos de controlo em programas de 
auditoria
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Papel da Auditoria Interna
Os conselhos de administração e a liderança executiva exigem mais da terceira linha para avaliar e auditar os riscos intangíveis, quer através de auditorias 
focalizadas, auditorias em áreas de risco conhecido, ou incorporação de elementos destes riscos no plano de auditoria. 

As avaliações autónomas podem 
ajudar a compreender a política 
adequada, o ambiente de controlo e 
as responsabilidades em torno do ESG 
num determinado momento

Revisões autónomas
A abordagem integrada deve ser utilizada 
como “verificação de pulso” organizacional, 
como parte de auditorias, para assegurar que 
as atividades relacionadas com os ESG estão a 
ser devidamente identificadas, consideradas e 
documentadas

Abordagem Integrada de Auditoria

Abordagens deep-dive em áreas-chave 
dos ESG, onde as partes interessadas 
têm preocupações, ou onde o apetite 
de risco é baixo 

Revisões orientadas ao risco
Investimento em recursos com 
capacidade e aptidões adequadas para 
compreender, reconhecer e avaliar os 
riscos ESG

Competências

Internal Audit
Framework 
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Papel da Auditoria Interna
O envolvimento da Auditoria Interna em matérias ESG deverá atender a um plano de curto, médio e longo prazo.

Curto prazo Médio prazo Longo prazo

Revisão e avaliação de risco Incorporar ESG nas atividades de AI Realização de auditorias específicas

• Avaliar como a gestão identificou os riscos-chave 
para abordar a conformidade regulamentar e 
satisfazer os reguladores, investidores, bolsas de 
valores, ONG (Organizações Não Governamentais), 
e colaboradores

• Aceder a fontes que elaboram relatórios e normas 
tais como a Global Reporting Initiative (GRI) e o 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB), 
para comparação com as práticas atuais

• Realizar revisões autónomas que ajudam a 
compreender a adequação de políticas, ambiente 
de controlo e responsabilidades em torno do ESG, 
num determinado momento

• Incluir os riscos do ESG em cada programa de 
auditoria para inquirir sobre os aspetos do ESG 
dentro de cada unidade de negócio

• Relatar os aspetos do ESG nos relatórios de 
auditoria

• Integrar a abordagem de Auditoria Interna para 
assegurar que as atividades relacionadas com 
ESG estão a ser devidamente identificadas, 
consideradas e documentadas

• Avaliar a materialidade para identificar tópicos 
relevantes de sustentabilidade e áreas de 
alinhamento entre as prioridades das partes 
interessadas internas e externas

• Fornecer informação sobre os indicadores de 
risco ESG

• Ajudar a avaliar como os riscos dos ESG foram 
considerados no processo de gestão de riscos 
empresariais da organização

• Investir em recursos com capacidade e 
aptidões adequadas para compreender, 
reconhecer e avaliar os riscos dos ESG

• Foco em profundidade em áreas-chave dos 
ESG, onde as partes interessadas têm 
preocupações, ou onde o apetite de risco é 
baixo 
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Modelo de Maturidade ESG
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Modelo de Maturidade ESG

Responsive
As empresas nesta categoria compreendem que precisam de proteger a sua licença para operar, 
pelo que tendem a fazer a quantidade mínima de trabalho ESG necessária que as mantém fora 
de problemas". Algumas podem nem sequer ter considerado seriamente como as questões ESG 
se cruzam com o seu trabalho para além dos requisitos regulamentares.

Enhanced
As empresas desta categoria compreendem que pode haver valor nas iniciativas da ESG e são 
oportunistas em relação ao investimento. Estas empresas têm tipicamente estratégias autónomas 
de sustentabilidade, e procuram ganhos a curto prazo de baixo custo que lhes permitam gerar valor -
querem ser tão sustentáveis quanto possível, mas não sustentáveis a todo o custo.

Integrated
As empresas que caem nesta categoria incluem a estratégias de sustentabilidade na estratégia 
empresarial. Tendem a estar na vanguarda da inovação e têm o ESG integrada e transversal à 
organização. Reconhecem o valor a longo prazo na mitigação dos riscos ESG e na reconsideração 
de produtos e serviços em linha com a agenda do desenvolvimento sustentável.



14
ESG e o Papel da Auditoria Interna | Conferência Anual do IPAI | 18 de Novembro de 2021© 2021 Deloitte Risk Advisory, S.A.

Modelo de Maturidade ESG

Low ESG Maturity Level High

Responsive

Abordagem de conformidade para 
responder aos requisitos do ESG e às 
expectativas em mudança 

Enhanced

As empresas têm programas ESG 
robustos com objetivos específicos 
ligados a resultados empresariais 
específicos, com os respetivos 
relatórios ESG e divulgações 
verificadas 

Integrated

A sustentabilidade está integrada na 
estratégia, cultura e operações 
empresariais, de tal modo que não 
pode ser separada. Os riscos ESG são 
integrados nos Riscos Empresariais e 
tratados da mesma forma que os 
restantes.
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Modelo de Maturidade ESG

Responsive Enhanced Integrated

Estratégia para 
gerir os impactos 

do ESG

A empresa pode não ter uma estratégia para gerir os 
impactos do ESG. Se tiver, é provável que não se alinhe 
estrategicamente com a estratégia empresarial.

A empresa terá provavelmente uma estratégia ESG 
autónoma que poderá estar ligada à estratégia da empresa. 
Isto será provavelmente articulado no relatório do ESG da 
empresa.

A empresa terá provavelmente apenas uma estratégia - a 
sua estratégia de negócio. Com os temas ESG totalmente 
integrados na forma como toma decisões empresariais.

Governance ESG

A empresa pode não ter estrutura para gerir os seus 
impactos ESG. Se tiver, é provável que seja governada pela 
equipa de "sustentabilidade" ou "responsabilidade 
corporativa" e o Conselho de Administração provavelmente 
não exercerá supervisão.

A empresa terá provavelmente uma estrutura de 
governação de sustentabilidade. Isto pode envolver um 
steering committee ESG e fornecer ao Conselho de 
Administração atualizações anuais. Se os riscos dos ESG 
forem incluídos no ERM, é provável que o sejam de uma 
forma fragmentada.

A estrutura de governação da empresa para gerir os riscos 
do ESG alavanca as mesmas estruturas e processos 
utilizados para gerir os riscos tradicionais. Isto incluirá 
liderança a nível executivo, supervisão do Conselho de 
Administração e integração completa dos riscos dos ESG no 
quadro do ERM da empresa.

Relato ESG

No máximo, a empresa pode ter um relatório de 
sustentabilidade limitado que não esteja alinhado com as 
normas reconhecidas aplicáveis, tais como (SASB, GRI, IR, 
etc.) Este relatório é provavelmente desligado da estratégia 
empresarial e não está sujeito a garantia de fiabilidade. 

É provável que a empresa produza um relatório de 
sustentabilidade autónomo de acordo com normas 
reconhecidas (GRI, SASB, IR, etc.) O relatório poderá ser 
sujeito a alguma revisão de auditoria interna, mas não 
sujeito a garantia de fiabilidade.

A empresa pode ter um relatório integrado, publicando 
divulgações da ESG de forma integrada com o relatório 
anual da empresa. Esta informação estará adequadamente 
ligada à estratégia da empresa. O relatório será elaborado 
de acordo com normas reconhecidas (GRI, SASB, IR, etc.) e 
será sujeito a garantia de fiabilidade.

Avaliação de 
materialidade ESG

A empresa pode não identificar os seus riscos materiais de 
ESG, e se o fizer, provavelmente fá-lo de uma forma 
limitada. A este respeito, a empresa pode não ter dado 
prioridade aos riscos identificados e serão fornecidas 
definições limitadas.

A empresa provavelmente realiza uma avaliação da 
materialidade e registará a sua abordagem no relatório de 
sustentabilidade. O seu relatório destacará a priorização 
resultante dos tópicos materiais e estes serão 
provavelmente utilizados como base para informar a sua 
estratégia e relatório ESG.

A empresa realizará uma avaliação abrangente da 
materialidade utilizando o amplo envolvimento das partes 
interessadas, dados dos mídia e outras ferramentas para 
identificar riscos atuais e emergentes. Estes serão 
identificados no contexto da estratégia empresarial e 
informarão o quadro do ERM e a direção futura.

Objetivos e KPI de 
ESG

A empresa não poderá identificar os objetivos ESG e não 
terá identificado adequadamente os respetivos KPIs. Em 
situações em que os objetivos tenham sido identificados, 
estes provavelmente não foram bem definidos. 

A empresa terá identificado alguns objetivos ESG bem 
definidos. Poderão ter alguns KPIs de ESG estabelecidos, 
mas estes provavelmente não serão integrados ao longo 
das operações nem ligados à remuneração. 

A empresa provavelmente utiliza medições e relatórios 
sólidos para identificar objetivos que levam a organização a 
criar valor em linha com a estratégia empresarial. Estes 
objetivos fluirão para as métricas de KPI relevantes em toda 
a organização.
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Publicações Deloitte sobre ESG

90 empresas abrangidas pelo 
Regulamento de Divulgação de 
Informação Financeira 
Sustentável da UE (SFDR) de 21 
países participaram num 
inquérito Deloitte 2020 focando:

• Ligação entre a divulgação de 
riscos de sustentabilidade 
esperados e a taxonomia UE

• Equilíbrio entre a prestação 
de contas e responsabilizaçã,

• A relação com os protocolos 
de classificação atuais e as 
estruturas existentes

• Potencial dos indicadores do 
ESG.

Sustainable Finance 
Disclosure 
Regulation – Is the 
financial industry 
ready for the Big 
One? Link

Disclosure

Ponto de vista que enfatiza a 
necessidade de preparação para 
o risco climático, argumentando 
que os reguladores, 
legisladores, e investidores dos 
EUA não só exigem a 
consciencialização, mas 
também prontidão e acção
quanto à forma como o risco 
climático é priorizado dentro do 
quadro de gestão de risco.

Explora o cenário regulador 
cada vez mais agressivo e a 
evolução das expectativas dos 
investidores e partilha de 
medidas práticas para 
estabelecer planos de gestão do 
risco climático.

Creating a climate 
of change Link

ESG Integration, Risk 
Management

Livro Branco com um esboço 
holístico dos principais tópicos 
de gestão de riscos climáticos:

• Contexto teórico sobre risco 
climático e definições 
utilizadas

• Práticas/abordagens atuais 
qualitativas e quantitativas 
na avaliação dos riscos 
climáticos

• Análise de cenários, testes de 
stress

• Quadro de governação, ERM

The Predictive 
Power of Stress 
Tests to Tackle 
Climate Change 
Link

Risk Management, Stress 
Testing, Scenarios, Modeling

A Deloitte realizou um inquérito 
em conjunto com o Instituto de 
Finanças Internacionais (IIF), 
centrado em torno das 
seguintes questões-chave:

• Que tipo de competências 
precisarão as empresas na 
sua transição para uma 
economia de baixo carbono? 

• Que modelos operacionais 
estão a funcionar melhor? 

• Todas as empresas devem ter 
um Chief Sustainability
Officer (CSO)? Em caso 
afirmativo, qual deverá ser o 
seu papel e que formas de 
governação as habilitarão a 
ter sucesso? 

The future of the 
Chief Sustainability 
Officer – Sense-
maker in chief
(in collaborations 
with the IIF) Link

Governance

Creating a climate of 
change digest Link

Monthly climate risk regulatory 
developments in FSI

Climate-related risk 
stress testing in Asia 
Link

Climate-related risk
stress testing in Asia

NYDFS sets climate 
risk expectations for 
New York-regulated 
financial institutions 
Link

Governance frameworks, risk 
management strategies in US

Climate change and 
banks: Questions 
Boards should be 
asking Link

Board of director considerations in 
UK/EU

https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/sustainable-development/articles/sfdr-survey-good-level-of-trust-in-european-authorities-but-yet-some-work-to-do.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/us-creating-a-climate-of-change.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/sustainability-services/deloitte_climate-risk-assessment.pdf
https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/Research/Future%20of%20the%20CSO.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/financial-services/articles/climate-change-financial-risk-regulations.html?id=us:2em:3na:CSRClimateChange:awa:fs:022821&ctr=textlink&sfid=0031400002tzKs9AAE
https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/financial-services/articles/climate-related-risk-stress-testing.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/us-nydfs-climate-risk.pdf
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-services/articles/climate-change-and-banks.html
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Publicações Deloitte sobre ESG

A transparência pode ser um 
instrumento para promover a 
resiliência e adaptabilidade de 
uma organização em resposta à 
crescente procura de 
informação sobre o 
desempenho ESG, 
designadamente investidores, 
clientes, decisores políticos e 
reguladores, e colaboradores.

Por conseguinte, as empresas 
devem concentrar-se mais 
numa divulgação de alta 
qualidade e credível que 
demonstre uma estratégia a 
longo prazo e uma maior 
preparação para perturbações 
ambientais e societais.

Sustainability 
Disclosure Goes 
Mainstream Link

Análise de desenvolvimentos 
recentes que influenciam as 
empresas para melhorar a 
transparência em tópicos de 
ESG, e de considerar o caminho 
para a divulgação de 
informações para satisfazer as 
necessidades dos investidores e 
partes interessadas.

Análise de normalizadores, 
avaliadores e classificadores 
comummente citados, 
demonstrando o estado 
fragmentado da divulgação da 
sustentabilidade que tanto as 
empresas como os investidores 
enfrentam no mercado atual.

The front line of 
ESG disclosure: the 
board's role Link

Foco na necessidade dos 
conselhos de administração e 
comissões de auditoria estarem 
cientes da crescente ênfase 
colocada na divulgação de 
informações sobre as alterações 
climáticas. Devem determinar a 
melhor forma de exercer o seu 
papel de supervisão para 
responder a este foco.

Sustentado pelas discussões e 
debates sobre as divulgações 
ESG. BlackRock e State Street 
são dois exemplos na indústria 
de gestão de ativos que 
anunciaram ações de votação 
contra os atrasados dos ESG.

The atmosphere for 
climate-change 
disclosure Link

Abordagem em 4 etapas para 
enfrentar os desafios das 
recomendações do TCFD, 
incluindo:

1. Identificação e priorização 
dos principais riscos e 
oportunidades relacionadas 
com o clima

2. Análise de cenários 
climáticos feitas à medida

3. Desenvolvimento de ações 
para mitigar os riscos

4. Comunicação e divulgação 
dos riscos e oportunidades 
relacionados com o clima

Climate-related risk 
assessments and 
financial 
disclosures Link

As empresas estão a acelerar as 
suas agendas em matéria de 
alterações climáticas à medida 
que se apercebem de que tal 
ação oferece benefícios 
comerciais tangíveis. No 
entanto, embora muitas 
empresas continuem a 
estabelecer metas de redução 
das emissões absolutas ou de 
intensidade, estas são 
geralmente arbitrárias e 
tipicamente conservadoras.

Um método científico remove 
arbitrariedade e substitui-a por 
uma referência global para 
permitir alcançar objetivos 
agressivos mas razoáveis.

Establishing science-
based emissions 
reduction targets for 
insight, innovation, 
risk management, 
and competitiveness 
Link
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/audit/us-aers-hu-deloitte-esg-now-sustainability-disclosure-goes-mainstream.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/center-for-board-effectiveness/us-the-front-line-of-esg-%20disclosure-the-boards-role.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/center-for-board-effectiveness/us-the-atmosphere-for-climate-change-disclosure-otba-march-2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/sustainability-services/deloitte_climate-related-risk-assessments-and-financial-disclosures-2018-tcfd.pdf
file:///C:/Users/flstuder/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/42c53a76-87fb-421a-882f-89e432468f68/gx-so-climate-targets-rooted-in-science.pdf
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