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Prefácio

As mudanças climáticas são 
visivelmente disruptivas para os 
negócios e têm causado impactos 
físicos sem precedentes, como a 
elevação do nível do mar e o aumento 
na frequência de eventos climáticos 
extremos. Do mesmo modo, mudanças 
tecnológicas e nas políticas públicas 
para limitar o aquecimento e reduzir 
os impactos físicos associados a ele 
também podem ser disruptivas para 
os negócios. Como em qualquer 
forma de disrupção, as mudanças 
climáticas geram e continuará gerando 
oportunidades e riscos diversos para 
os negócios.

A relação disruptiva entre as mudanças 
climáticas e os negócios já estão 
recebendo cada vez mais atenção. 
Esse movimento foi impulsionado 
pelo Acordo de Paris, pelo surgimento 
de legislações relacionadas ao clima, 
pelas recomendações da Força-tarefa 
do FSB para Divulgações Financeiras 
Relacionadas às Mudanças Climáticas 

(TCFD), e, mais recentemente, pela 
maior conscientização sobre os 
riscos e impactos físicos detalhados 
no Relatório Especial do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) sobre o Aquecimento 
Global de 1,5°C.

Atentos a isto, os investidores, órgãos 
reguladores e outros stakeholders 
(partes interessadas) estão desafiando 
as empresas a adotarem uma 
abordagem estratégica integrada 
para tratar de riscos e oportunidades 
relacionados ao clima.

Um elemento importante para 
garantir que riscos e oportunidades 
relacionados ao clima sejam tratados 
de maneira adequada é o mandato 
que os conselhos de administração 
têm para fiscalizar o cumprimento dos 
deveres fiduciários nas companhias. 
Entretanto, para administrar 
efetivamente as oportunidades e 
os riscos climáticos, os conselhos 
precisam estar equipados com as 
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ferramentas corretas para tomar as 
melhores decisões possíveis em prol 
da resiliência de suas organizações no 
longo prazo.

O objetivo deste trabalho é 
propor ferramentas que possam 
ajudar o conselho a orientar sobre 
oportunidades e riscos climáticos: 
os princípios de governança foram 
elaborados para ampliar a consciência 
climática de conselheiros, incluir 
aspectos climáticos nas estruturas e 
nos processos do conselho, e melhorar 
as orientações sobre os riscos e as 
oportunidades que as mudanças 
climáticas trazem para os negócios. 

Ao funcionar como uma diretriz para 
uma governança climática mais efetiva, 
esta iniciativa busca contribuir com 
o Pacto para a liderança responsiva 
e responsável do Fórum e fazer um 
apelo urgente para ações em prol do 
cumprimento dos deveres fiduciários 
por e pelos mais eminentes guardiões 
das corporações: seus conselhos de 
administração.

Dominic Waughray, Diretor Presidente 
do Centre for Global Public Goods e 
membro do conselho de administração 
do Fórum Econômico Mundial.

Jon Williams, sócio, sustentabilidade e 
mudanças climáticas, PwC.

“A visão e as ações dos membros do conselho, dos CEOs e dos altos 
executivos são fundamentais para enfrentar os riscos decorrentes das 
mudanças climáticas e proporcionar uma transição mais suave para 
a economia de baixo carbono. Materiais como este novo relatório do 
Fórum Econômico Mundial, que ajudam os conselhos e os executivos 
a entender como cumprir as recomendações da TCFD, promovem um 
círculo virtuoso de adoção, em que informações em maior quantidade 
e com melhor qualidade criam imperativos para que outros adotem a 
TCFD e para que todos melhorem a qualidade das divulgações.”
Mark Carney, presidente do Banco da Inglaterra e ex-presidente do Financial 
Stability Board.
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As relações entre as mudanças 
climáticas e os negócios estão 
ficando cada vez mais evidentes e 
indissociáveis.

As decisões empresariais irão reduzir 
ou acelerar as mudanças climáticas, e 
a crise climática irá nortear as ações 
das empresas, gerando riscos ou 
novas oportunidades de negócios. 
Espera-se que, cada vez mais, os 
conselheiros assegurem o tratamento 
adequado de riscos e oportunidades 
relacionados ao clima. No entanto, 
há poucas orientações práticas 
disponíveis para ajudar os membros 
dos conselhos a entender seu papel 
na condução desse cenário.

Por um lado, a governança 
climática deveria ser intrínseca à 
boa governança. No entanto, até o 
momento, as mudanças climáticas 
são simplesmente mais uma questão 
que direciona oportunidades e riscos 
financeiros e que os conselhos de 
administração têm o dever inerente de 

tratar com o mesmo rigor de qualquer 
outro assunto. Por outro lado, a 
questão climática é um tema novo e 
complexo para muitos conselhos de 
administração, o que implica terem 
de lidar com incertezas científicas, 
macroeconômicas e políticas que 
se estendem por um período muito 
maior do que a duração dos mandatos 
dos conselhos. Nesse sentido, as 
diretrizes gerais de governança não 
são detalhadas o suficiente para que o 
conselho faça uma governança efetiva 
das questões relacionadas ao clima.

Este trabalho busca trazer 
orientações úteis para os conselhos 
de administração, reconhecendo 
que a governança climática é ao 
mesmo tempo parte integrante 
da boa governança e repleta de 
complexidade. O resultado é um 
conjunto de princípios e perguntas 
para orientar o desenvolvimento de 
uma boa governança climática — 
buscando apoiar o leitor a avaliar 

Sumário executivo
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e debater de maneira prática a 
abordagem de sua organização para  
a governança climática e a refletir 
sobre como essa governança pode  
ser mais robusta.

Os princípios e as orientações se 
baseiam em modelos já existentes de 
governança corporativa, tais como os 
Princípios Globais de Governança da 
International Corporate Governance 
Network (ICGN), e em outras 
diretrizes para riscos climáticos e 
resiliência, como as recomendações 
da Força-tarefa do Financial Stability 
Board para Divulgações Financeiras 
Relacionadas às Mudanças Climáticas 
(TCFD). Mais de 50 conselheiros 
internos, externos e independentes, 
além de importantes executivos 
com poder de decisão, como CEOs 
e diretores financeiros e de risco, 
foram consultados para a preparação 
deste relatório. Especialistas de 
organizações profissionais e sem 
fins lucrativos também foram 
consultados. Ao longo de quatro 
meses, foi realizada uma série de 
entrevistas presenciais e por telefone, 
contribuindo para a formulação 
dos princípios e das perguntas 
norteadoras.

O relatório se inicia com detalhes  
do contexto climático global,  
tratando de mudanças regulatórias  
e das expectativas cada vez  
maiores dos conselhos no campo do 
clima. Em seguida, apresenta os oito 

princípios de governança climática 
e suas orientações. Esses princípios 
não são apresentados em ordem 
de prioridade ou em sequência fixa, 
mas seguem um fluxo lógico e se 
complementam.

Por exemplo, os princípios 1-4 
formam a base do Princípio 5, e 
os princípios 6-8 ajudam a fazer 
com que a organização continue 
prestando atenção nas questões 
climáticas ao longo do tempo. Para 
que os princípios sejam aplicados e 
colocados em prática, cada um deles 
vem acompanhado de um conjunto de 
perguntas norteadoras que ajudarão a 
organização a identificar e preencher 
possíveis lacunas em sua abordagem 
atual para a governança climática. 
O relatório traz também capítulos 
com contexto adicional do ponto de 
vista técnico, legal e dos investidores 
nos Anexos.

• Princípio 1 – Responsabilidade 
climática nos conselhos

• Princípio 2 – Domínio do assunto
• Princípio 3 – Estrutura do conselho
• Princípio 4 – Análise de riscos e 

oportunidades materiais
• Princípio 5 – Integração estratégica
• Princípio 6 – Incentivos
• Princípio 7 – Relatórios e divulgação
• Princípio 8 – Intercâmbio

Essa iniciativa procurou fazer com que 
esses princípios sejam amplamente 
aplicáveis e tenham utilidade prática 
para as organizações.
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No entanto, eles não são aplicáveis a 
todas as empresas em todos os setores 
e jurisdições de modo universal. Mais 
do que isso, não pretendem formar um 
conjunto de regras específicas. Pelo 
contrário, espera-se que sirvam como 
ferramentas para ajudar a melhorar 
o debate estratégico sobre o clima e 
orientar a tomada de decisões com um 
olhar holístico que leve em conta as 
relações entre as mudanças do clima e 
os negócios.

“Como líderes em negócios, 
desempenhamos o importante 
papel de assegurar a 
transparência acerca de riscos e 
oportunidades relacionados ao 
clima, e eu encorajo a união de 
esforços para que a governança 
e a divulgação relacionadas ao 
clima sejam aprimoradas em 
todos os setores e regiões.”
Bob Moritz, presidente do Conselho 
Global, PwC.
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Políticas públicas, ciência e 
economia relacionadas ao clima

Líderes de 184 nações já ratificaram o 
Acordo de Paris e se comprometeram 
a tomar medidas para manter o 
aumento da temperatura global 
“bem abaixo” de 2°C em relação à 
era pré-industrial e buscar esforços 
para limitar esse aumento a 1,5°C. 
Esse acordo é resultado de mais de 
duas décadas de diplomacia e é um 
marco na transição global para uma 
economia de baixo carbono.

O acordo entrou em vigor em 4 de 
novembro de 2016 e já foi ratificado 
por 184 países.1

Esses países estão agora 
implementando seus planos 
climáticos nacionais (conhecidos 
como Contribuições Nacionalmente 
Determinadas, ou “NDCs” na sigla em 
inglês), apresentados voluntariamente 
no âmbito do Acordo de Paris. A 
implementação dessas NDCs exige que 

os países aprovem políticas públicas e 
leis para reduzir as emissões. No âmbito 
do Acordo de Paris, espera-se também 
que os países ajustem para cima as 
ambições de suas NDCs ao longo do 
tempo, de maneira a ficarem bem abaixo 
do limite de 2°C para o aquecimento 
(as NDCs atuais limitam o aquecimento 
a somente 2,6°C a 3,2°C)2; consulte o 
glossário para mais detalhes.

Figura 1   Anomalia na temperatura global 
entre 1850-1990, média
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Global Context 

Climate policy, science and economics 

Leaders from 184 nations have ratified the Paris Agreement 
and pledged to take action to keep global temperature rise 
“well below” 2°C above pre-industrial levels, and to pursue 
efforts to limit the increase to 1.5°C. This agreement is 
the outcome of more than two decades of diplomacy and 
serves as a landmark in signalling a global transition to a 
low-carbon economy. 

The agreement came into force on 4 November 2016. To 
date, it has been ratified by 184 Party countries1. 

These countries are now in the process of implementing 
their national climate plans (known as nationally determined 
contributions or “NDCs”) that they submitted voluntarily 
under the Paris Agreement. Implementation of these NDCs 
requires countries to enact policies and legislation to curb 
emissions. Under the Paris Agreement, countries are also 
expected to “ratchet up” the ambition of their NDCs over 
time to stay well below the 2°C warming limit (current 
NDCs limit warming to only 2.6°C–3.2°C),2 see glossary for 
details.

Temperature anomaly from 1961-1990 average, Global
Global average land-sea temperature anomaly relative to the 1961-1990 average temperature in degrees Celcius
(°C). The red line represents the median average temperature change, and grey lines represent the upper and lower
95% confidence intervals.
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Source: Hadley Centre (HadCRUT4) OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions  • CC BY-SA

Figure 1: Global temperature anomaly from 
1850-1990 average

Despite the Paris ambitions and latest warnings3 of 
catastrophes associated with 1.5°C of warming4, global 
temperatures continue to rise, as seen in Figure 1. Without 
swift economic transformation, chances of keeping warming 
below 2°C diminish and risks of physical climate-change 
impacts increase.5

Many of these impacts are already being seen, including 
increased incidents of heatwaves, fires, storms and 
flooding.6 In fact, financial losses from extreme weather 
events in 2017 reached an all-time annual record of $320 
billion.7

In light of this scientific and economic evidence, many 
risk experts and business leaders are beginning to 
understand the diversity and seriousness of the risks 
climate change will pose. In fact, over the past five years, 
corporate leaders have consistently rated climate change 
and extreme weather as the top macroeconomic risks 
over the next ten years in terms of both impact and 
likelihood in the World Economic Forum’s annual Global 
Risks Report8 (see Figure 2). 

Apesar das ambições do Acordo de 
Paris e dos alertas mais recentes3 de 
catástrofes associadas ao aquecimento 
de 1,5°C4, as temperaturas globais 

Contexto global
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continuam a subir, como mostra a 
Figura 1. Se não houver uma rápida 
transformação econômica, as chances 
de manter o aquecimento abaixo 
de 2°C diminuem, e os riscos de 
as mudanças climáticas causarem 
impactos físicos aumentam.5

Muitos desses impactos já estão sendo 
observados, como, por exemplo, o 
aumento no número de incidentes de 
ondas de calor, incêndios, tempestades 
e inundações.6 De fato, em 2017, 
o prejuízo financeiro causado por 
eventos climáticos extremos atingiu 
um recorde anual de US$ 320 bilhões.7 

À luz dessas evidências científicas 
e econômicas, muitos especialistas 
em riscos e líderes empresariais 
estão começando a entender a 
diversidade e a seriedade dos 
riscos que as mudanças climáticas 
ocasionarão. De fato, nos últimos 
cinco anos e de maneira consistente, 
líderes corporativos classificaram as 
mudanças e as condições climáticas 
extremas como os principais riscos 
macroeconômicos para os próximos 
dez anos em termos de impacto e 
probabilidade, segundo o Relatório 
Anual de Riscos Globais do Fórum 
Econômico Mundial8 (Figura 2).

Figura 2  Mapa de Risco Global  
2009-2019 (Impacto) 
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Estima-se que, entre hoje e 2100, o 
prejuízo financeiro decorrente das 
mudanças climáticas pode variar entre 
US$ 4,2 trilhões e US$ 43 trilhões9, 
em comparação com um estoque 
global total de ativos administráveis 
de US$ 143 trilhões. Ao mesmo tempo, 
a adaptação e a mitigação das 
mudanças climáticas devem gerar 
oportunidades de investimento de até 
US$ 26 trilhões entre hoje e 2030.10

Tendências em divulgação e 
regulamentação relacionadas a 
investidores e suas implicações 
para os negócios

Apesar do reconhecimento cada vez 
maior de que as mudanças climáticas 
irão impactar o status de normalidade, 
informações confiáveis que detalhem 
como as empresas gerenciam riscos 
e oportunidades relacionados ao 
clima são “difíceis de se encontrar, 
inconsistentes e fragmentadas”.11

Em resposta a isso, o Financial Stability 
Board criou a Força-tarefa para 
Divulgações Financeiras Relacionadas 
às Mudanças Climáticas (TCFD), 
em 2015, para orientar as empresas 
sobre como divulgar informações 
claras, comparáveis e consistentes 
sobre os riscos e as oportunidades 
financeiras apresentadas pela questão 
climática. As recomendações finais 
da Força-tarefa, publicadas em junho 
de 2017, tinham o objetivo de levar 
a consideração do risco climático 

para as decisões de investimento 
e de negócios de modo a facilitar 
a alocação eficiente de capital e 
possibilitar uma transição mais suave 
para a economia de baixo carbono.

As recomendações categorizam 
os riscos climáticos em: riscos de 
transição (aqueles que surgem a 
partir da transição para a economia 
de baixo carbono, como mudanças 
regulatórias) e riscos físicos (aqueles 
que surgem a partir dos impactos 
físicos das mudanças do clima, como 
o aumento no número de eventos 
climáticos extremos).

A TCFD também reconhece as 
oportunidades de negócios associadas 
à transição para a economia de baixo 
carbono e à adaptação aos impactos 
das mudanças do clima. 

 A TCFD ainda enfatiza que a 
governança é peça fundamental para 
a gestão efetiva de oportunidades 
e riscos climáticos. Sem estruturas 
efetivas de governança climática, 
a empresa terá dificuldade para 
tomar decisões estratégicas bem 
fundamentadas quanto ao clima, 
gerenciar riscos climáticos e 
estabelecer e rastrear métricas e 
objetivos relacionados ao clima no 
curto, médio e longo prazos.

Em setembro de 2018, as 
recomendações da TCFD receberam 
um amplo apoio de mais de 500 
organizações, incluindo 457 empresas 
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que, juntas, têm valor de mercado de 
US$ 7,9 trilhões. Entre elas estão 287 
prestadoras de serviços financeiros 
responsáveis por cerca de US$ 100 
trilhões em ativos, o equivalente a 
mais de 50% dos mercados de capitais 
do mundo.12 Além disso, segundo o 

relatório de status da TCFD de 2018, 
a Federação Mundial de Bolsas (WFE, 
na sigla em inglês) está utilizando as 
recomendações da TCFD na revisão 
de suas Orientações e Métricas 
Ambientais, Sociais e de Governança 
(ASG).13

Figura 3  Riscos, oportunidades e impactos financeiros relacionados às mudanças climáticas 

(segundo a TCFD) 
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Disclosure, regulatory and investor trends 
and the implications for business

Despite the growing recognition that climate change will 
cause disruption to business as usual, reliable information 
detailing how companies manage climate-related risks 
and opportunities has been “hard to find, inconsistent and 
fragmented”.11

In response to this, the Financial Stability Board established 
the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD) in 2015 to develop guidance for companies in 
disclosing clear, comparable and consistent information on 
the financial risks and opportunities presented by climate 
change. The final recommendations, released in June 2017, 
were designed to mainstream consideration of climate risk 
into business and investment decision-making to facilitate 
efficient allocation of capital and to enable a smooth 
transition to a low-carbon economy.

The recommendations categorize the climate risks into: 
transition risks (risks that arise from the transition to a low-
carbon economy such as policy shifts) and physical risks 
(risks that arise from the physical impacts of a changing 
climate such as increased extreme weather events). 

The TCFD also recognizes the business opportunities 
associated with the transition to a low-carbon economy and 
adaptation to the impacts of climate change. 

Figure 3: Climate-related risks, opportunities and financial impact (according to TCFD)
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Figure 3: Climate-related risks, opportunities and financial impact

The TCFD emphasizes governance as a foundational 
building block of effective climate risk and opportunity 
management. Without effective climate governance 
structures in place, a company will struggle to make climate-
informed strategic decisions, manage climate-related risks 
and establish and track climate-related metrics and targets 
in the short, medium or long term. 

As of September 2018, the recommendations of the TCFD 
had received widespread business support from over 500 
organizations, including 457 companies with a combined 
market capitalization of $7.9 trillion. Within this, there are 
287 financial services firms responsible for assets of nearly 
$100 trillion, equivalent to more than 50% of the global 
capital markets.12 Moreover, according to the 2018 TCFD 
status report, the World Federation of Exchanges is taking 
the TCFD recommendations into account in revising its 
Environmental, Social and Governance (ESG) Guidance & 
Metrics.13 
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Embora a publicação em conformidade 
com as recomendações da TCFD 
ainda seja voluntária, a divulgação 
obrigatória de riscos climáticos está se 
tornando uma área de vital importância 
no campo regulatório. Órgãos 
reguladores, autoridades responsáveis 
pelos mercados de valores mobiliários 
e empresas listadas em bolsas de 
muitas das principais jurisdições têm 
demonstrado apoio às recomendações 
da TCFD como um modelo útil para 
a divulgação de informações, e 
estão prestando bastante atenção a 
sua aceitação.14 O Anexo 1 traz mais 
detalhes a respeito de regulações 
relacionadas às mudanças climáticas e 
à divulgação de riscos climáticos.

Os investidores também estão 
observando com bastante atenção 
como as empresas gerenciam riscos e 
oportunidades relacionados ao clima, 
motivados pelo reconhecimento de 
que as mudanças climáticas terão 
impactos inevitáveis sobre o retorno dos 
investimentos e de que os investidores 
precisam considerá-las como uma nova 
variável que impacta o retorno.15

As maiores gestoras de ativos do 
mundo estão enfatizando “governança 
inteligente para o clima” para as 
empresas de suas carteiras. Por 
exemplo, a BlackRock espera que seus 
conselhos de administração “sejam 
fluentes em como o risco climático 
afeta os negócios e a abordagem 
da administração para adaptar a 
estratégia de longo prazo e mitigar o 

risco”.16 A  State Street Global Advisors 
publicou um documento intitulado 
Climate Change Risk Oversight 
Framework for Corporate Directors, em 
que demonstra sua expectativa de que 
os conselhos avaliem o risco climático 
e se as empresas estão preparadas 
para ele.17 Os fundos de pensão 
também estão se concentrando cada 
vez mais na governança climática 
efetiva. O Anexo 2 traz mais detalhes 
sobre a perspectiva e as expectativas 
dos investidores.

Implicações para os conselhos 
de administração

Muitos conselhos de administração 
estão tendo dificuldade para tratar 
dos riscos e das oportunidades 
relacionadas às mudanças do clima 
de maneira holística, muito embora 
as tendências atuais em divulgação, 
regulação e entre investidores 
estejam direcionando a atenção 
das empresas cada vez mais para 
esse tema. Segundo os conselheiros 
internos e externos e independentes 
entrevistados para este relatório, 
as razões para essa dificuldade são 
muitas e podem ser resumidas da 
seguinte forma:

• Prioridades concorrentes – O 
clima concorre com uma infinidade 
de outros riscos emergentes e 
estratégicos que precisam ser 
abordados pelo conselho (por 
exemplo, mudanças setoriais, 
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disrupção tecnológica e de modelo 
de negócios, mudanças nas 
condições econômicas globais, 
segurança cibernética etc.). O 
conselho tem uma limitação de 
tempo e capacidade, e, portanto, 
não consegue analisar e tratar de 
todos esses temas estratégicos da 
mesma forma.

• Complexidade das mudanças 
climáticas – As mudanças do clima 
são complexas e inerentemente 
sistêmicas. Os riscos são diversos, 
incertos e, muitas vezes, ainda não 
visíveis em alguns mercados. Além 
disso, a extensão dos impactos 
dependerá de fatores externos 
importantes, como o surgimento 
de tecnologias disruptivas e a 
regulação climática, que são 
particularmente difíceis de modelar. 
Desse modo, gerenciar os riscos e 
as oportunidades das mudanças 
climáticas é extremamente difícil.

• Foco e horizonte de tempo 
de curto prazo – A pressão é 
constante sobre as empresas para 
que entreguem resultados de curto 
prazo e atendam às expectativas 
dos investidores a cada trimestre. 
As mudanças do clima trazem 
consigo riscos a longo prazo, que 
se estendem para além daqueles 
considerados no ciclo tradicional 
de planejamento de negócios, 
fenômeno chamado de “Tragédia 
do Horizonte” (Tragedy of the 
Horizon) pelo presidente do Banco 
da Inglaterra, Mark Carney.18

Além desses desafios, e apesar deles, 
os conselheiros precisam cumprir 
um princípio fundamental: eles têm o 
dever de entender e gerenciar com 
prudência os possíveis riscos e ameaças 
para as empresas que supervisionam, 
independentemente do horizonte de 
tempo. Não agir nem divulgar riscos ou 
ameaças relevantes pode expô-los, ou 
as suas empresas, a medidas judiciais 
(mais detalhes no Anexo 1).

No entanto, o mercado ainda carece de 
orientações que auxiliem os membros 
dos conselhos de administração em 
seu dever de compreender e atuar em 
questões relacionadas às mudanças 
climáticas.

Pensando nessa ausência de 
orientações, este relatório traz 
perguntas e princípios norteadores 
que podem servir de base para as 
organizações que estão em busca de 
uma governança efetiva de riscos e 
oportunidades relacionados ao clima. 
Os princípios têm o objetivo de elevar o 
nível da discussão sobre a competência 
dos membros do conselho quanto ao 
clima, de modo que a análise de riscos 
climáticos faça parte dos processos 
normais do conselho. Assim, seria 
possível alcançar uma tomada de 
decisão de investimento mais bem 
fundamentada, um pensamento mais 
sistêmico e uma abordagem integrada 
para a elaboração e implementação 
de estratégias de negócios baseadas 
na análise dos impactos climáticos no 
curto e médio prazos.
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Figura 4  Princípios norteadores para a governança climática efetiva nos conselhos de 
administração

Perguntas e princípios 
norteadores para  
governança climática
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Figure 4: Guiding principles for effective climate governance on corporate boards
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Principle 1 – Climate accountability on boards

The board is ultimately accountable to shareholders for the long-term stewardship of 
the company. Accordingly, the board should be accountable for the company’s long-
term resilience with respect to potential shifts in the business landscape that may 
result from climate change. Failure to do so may constitute a breach of directors’ 
duties. 

1– Responsabilidade 
Climática

For details on director duties and trends in climate-change 
regulation and litigation, see Appendix 1. 

Given that the board is accountable to shareholders for 
the long-term health of the organization it governs, the 
board should also be responsible to shareholders for 
overseeing effective management of climate-related risks 
and opportunities. As a foreseeable financial issue within 
mainstream investment and planning horizons, climate 
change should enliven directors’ governance duties in the 
same way as any other issue presenting financial risks.

The inherent uncertainty associated with how climate 
change will affect any organization makes it a challenging 
risk and opportunity for board directors to effectively govern. 
For example, the Paris Agreement signals a transition to a 
net zero emissions economy in the second half of the 21st 

century, whereas current domestic policies signal a much 
slower transition in most cases. While the information that 
directors have available is far from perfect, they remain 
accountable for identifying potential risks and opportunities 
and using the best available information to make informed 
decisions that will leave their companies resilient in the face 
of a variety of different policy and economic outcomes.

 Guiding questions 

1. Do your board directors consider the risks and
opportunities associated with climate change to be an
integral part of their accountability for the long-term
stewardship of the organization?

2. To what extent are climate risks and opportunities
incorporated into your board’s understanding of
directors’ duties?
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Consulte o Anexo 1 para mais detalhes 
sobre os deveres dos conselheiros 
quanto a tendências regulatórias e 
litígios climáticos.

Como o conselho é responsável, 
perante os acionistas, pela saúde 
de longo prazo da organização que 
administra, ele também deve ser 
responsável por supervisionar a gestão 
efetiva de riscos e oportunidades 
relacionados ao clima. Como é 
uma questão financeira previsível 
dentro dos horizontes tradicionais 
de investimento e planejamento, as 
mudanças climáticas deveriam ensejar 
os deveres de governança do mesmo 
modo que qualquer outra questão que 
acarrete riscos financeiros.

A incerteza sobre como as mudanças 
do clima afetarão qualquer organização 
faz com que ela se transforme em 
oportunidades e riscos desafiadores 
para os conselhos gerenciarem 
efetivamente. Por exemplo, o Acordo 

de Paris sinaliza uma transição para 
a economia com zero emissões na 
segunda metade do século XXI, mas 
as políticas dos países hoje apontam 
para uma transição muito mais lenta 
na maioria dos casos. Embora tenham 
a sua disposição informações que 
estão longe de serem perfeitas, 
os conselheiros continuam sendo 
responsáveis por identificar possíveis 
riscos e oportunidades e utilizar as 
melhores informações disponíveis para 
tomarem decisões bem fundamentadas 
que tornarão suas empresas resilientes 
para enfrentar diferentes cenários 
políticos e econômicos.

Perguntas norteadoras
1 . Os membros do seu conselho 

consideram que os riscos e as 
oportunidades associados às 
mudanças climáticas são parte de 
sua responsabilidade pelos deveres 
fiduciários de longo prazo da 
organização?
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Principle 1 – Climate accountability on boards

The board is ultimately accountable to shareholders for the long-term stewardship of 
the company. Accordingly, the board should be accountable for the company’s long-
term resilience with respect to potential shifts in the business landscape that may 
result from climate change. Failure to do so may constitute a breach of directors’ 
duties. 

1– Responsabilidade 
Climática

For details on director duties and trends in climate-change 
regulation and litigation, see Appendix 1. 

Given that the board is accountable to shareholders for 
the long-term health of the organization it governs, the 
board should also be responsible to shareholders for 
overseeing effective management of climate-related risks 
and opportunities. As a foreseeable financial issue within 
mainstream investment and planning horizons, climate 
change should enliven directors’ governance duties in the 
same way as any other issue presenting financial risks.

The inherent uncertainty associated with how climate 
change will affect any organization makes it a challenging 
risk and opportunity for board directors to effectively govern. 
For example, the Paris Agreement signals a transition to a 
net zero emissions economy in the second half of the 21st 

century, whereas current domestic policies signal a much 
slower transition in most cases. While the information that 
directors have available is far from perfect, they remain 
accountable for identifying potential risks and opportunities 
and using the best available information to make informed 
decisions that will leave their companies resilient in the face 
of a variety of different policy and economic outcomes.

 Guiding questions 

1. Do your board directors consider the risks and
opportunities associated with climate change to be an
integral part of their accountability for the long-term
stewardship of the organization?

2. To what extent are climate risks and opportunities
incorporated into your board’s understanding of
directors’ duties?

Princípio 1 
Responsabilização climática nos conselhos

O conselho tem, em última instância, o dever fiduciário 
de prestar contas para os acionistas pelos resultados 
da empresa no longo prazo. Assim, o conselho deve ser 
responsável pela resiliência da empresa no longo prazo 
no que se refere a possíveis alterações no cenário de 
negócios oriundas das mudanças climáticas. Não cumprir 
com essa responsabilidade pode constituir uma violação 
dos deveres dos conselheiros.

1 – Responsabilização 
climática
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2 . No entendimento do seu conselho, 
as oportunidades e os riscos 
climáticos estão abrangidas entre 
os deveres dos conselheiros?

3 . Os membros do seu conselho 
tomam decisões fundamentadas 
nas melhores informações 
disponíveis sobre oportunidades 
e riscos climáticos? (consulte o 
Princípio 4) 

4 . Os membros do seu conselho 
confiam na sua capacidade de 
explicar as decisões tomadas, com 
base nas melhores informações 
disponíveis sobre oportunidades e 
riscos climáticos?

5 . O conselho realiza avaliações 
internas de seu desempenho? 
A sua responsabilidade por 
oportunidades e riscos climáticos 
é levada em conta nas avaliações 
internas do conselho?

6 . São realizadas avaliações 
independentes de desempenho? 
Caso sejam, elas incluem aspectos 
climáticos?

“As mudanças do clima são um 
dos desafios mais urgentes que 
o mundo enfrenta hoje. Com 
meros doze anos para salvar o 
planeta, agora é a hora de os 
conselhos de administração das 
empresas tomarem a iniciativa, 
com coragem, e assegurarem 
a resiliência de suas empresas 
no longo prazo por meio da 
governança climática efetiva, 
para o bem da sociedade.”
Katherine Garrett-Cox, CEO,  
Gulf International Bank do Reino 
Unido; membro do conselho fiscal, 
Deutsche Bank.

2 – Domínio
do tema 

Princípio 2 
Domínio do tema (mudanças do clima)

O conselho deve assegurar que sua composição seja 
suficientemente diversa em conhecimento, habilidades, 
experiência e histórico para que os debates sejam 
efetivos e as decisões sejam baseadas no conhecimento 
e no entendimento sobre as ameaças e oportunidades 
relacionadas às mudanças climáticas.

As mudanças do clima são um 
agente de disrupção da normalidade. 
Assim como em qualquer situação, 
o conselho deve ser formado por 
membros que coletivamente reúnam 

conhecimento e entendimento 
suficientes sobre como as mudanças 
climáticas podem afetar o negócio. Um 
conselho bem informado também dá o 
tom para toda a organização e amplia a 
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conscientização da alta administração 
e dos funcionários.

Conselheiros internos e externos e 
independentes podem contribuir 
para a boa governança climática de 
diferentes maneiras. Embora não sejam 
responsáveis pelo aspecto operacional 
do negócio, os membros externos 
e independentes podem contribuir 
com conhecimento específico sobre 
determinados assuntos, ou com 
diferentes pontos de vista sobre os 
riscos e as oportunidades oriundos das 
mudanças climáticas. Já os conselheiros 
internos são responsáveis pelas 
operações e precisam saber melhor 
como oportunidades e riscos climáticos 
são gerenciados dentro da organização.

Composição e pauta do conselho
1 . Seu conselho tem conhecimento 

e um entendimento robusto sobre 
como as mudanças do clima 
podem afetar a empresa?

2 . Quais medidas seu conselho 
tomou para avaliar se sua 
composição propicia um debate 
bem fundamentado e rico sobre 
mudanças climáticas e uma 
tomada de decisão objetiva  
nesse tema?

3 . Foi realizada uma avaliação 
para determinar se há lacunas 
de competências climáticas no 
conselho? Caso tenha sido feita, 
quem realizou a análise e quais 
foram suas recomendações?

4 . Quem é responsável por  
questões relacionadas às 
mudanças climáticas no conselho? 
Esses indivíduos ocupam cargos 
em que podem influenciar  
decisões do conselho (por  
exemplo, presidência/coordenação 
de comitês)?

Mantendo e aprimorando a  
competência climática
Mesmo quando o conselho já  
está composto por membros que 
trazem as habilidades necessárias  
para tratar de questões climáticas  
na empresa, é preciso adotar  
medidas para manter e aprimorar o 
domínio do tema pelo conselho –  
a fim de diversificar os pontos de  
vista e permitir análises e  
discussões mais ricas sobre  
questões climáticas.

5 . Quais medidas o conselho está 
tomando para se manter bem 
informado sobre os riscos e as 
oportunidades relacionados ao 
clima que sejam relevantes para 
sua empresa?

6 . Seu conselho já considerou se 
haveria benefício contar com o 
apoio de especialistas externos? 
Caso já tenha considerado, 
o conselho já analisou quais 
especialistas seriam os mais 
adequados?

7 . Como seu conselho pode planejar a 
sucessão de modo a assegurar que 
a conscientização climática não 
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será interrompida se um indivíduo 
importante ou um defensor ativo 
das questões climáticas deixar a 
organização ou o conselho? Quais 
habilidades fazem parte do perfil 
desejado para um novo membro  
do conselho?

“Demoramos demais — mais de 30 
anos — para trazer mulheres para 
os conselhos de administração; 
não podemos nos dar ao luxo de 
levar outros 30 anos para colocar o 
clima em sua pauta.”
David Crane, ex-CEO da NRG Energy 
e Líder da The B Team.

 3 - Estrutura 
do conselho

Princípio 3 
Estrutura do conselho

Como guardiões do desempenho e dos deveres 
fiduciários das organizações no longo prazo, o conselho 
deve determinar o modo mais efetivo para a integração 
de aspectos climáticos em sua estrutura e seus comitês.

Para supervisionar a resiliência e 
governança climática da empresa, o 
conselho precisa definir a maneira 
mais efetiva de incluir as questões 
climáticas em sua própria estrutura e 
na estrutura dos comitês.

Como as estruturas dos conselhos 
variam entre as jurisdições (por 
exemplo, conselhos de um ou dois 
níveis – consulte a definição no 
glossário), há inúmeras maneiras de 
incorporar as questões do clima nessas 
estruturas. Independentemente da 
estrutura do conselho, a abordagem 
para a integração de aspectos 
climáticos deve permitir que o clima, 
como oportunidade e risco financeiro, 
receba atenção suficiente e seja alvo 

de análise minuciosa. A estrutura 
escolhida também deve propiciar 
uma conexão e uma comunicação 
efetivas com os membros relevantes da 
diretoria executiva.

Perguntas norteadoras
1 . Seu conselho já definiu como 

integrar de maneira efetiva 
aspectos climáticos às estruturas 
de seus comitês? Esses aspectos 
já estão integrados a comitês 
existentes? Ou são tratados por 
um comitê específico para clima/
sustentabilidade?

2 . Como seu conselho assegura 
que aspectos climáticos recebam 
atenção suficiente (por exemplo, 
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são discutidos nos comitês de 
auditoria, risco, indicação ou 
remuneração)?

3 . Como os conselheiros internos 
e externos e independentes 
podem desempenhar papéis 
complementares para cumprir a 
responsabilidade do conselho com 
relação ao clima?

4 . A maneira como seu conselho 
integrou o clima permite a 
interação efetiva com membros 
relevantes da diretoria executiva 
(por exemplo, se o clima foi 
integrado ao comitê de risco, este 
comitê se assegura de que o diretor 
de risco também tratará do clima)?

5 . O conselho pensa em contratar um 
especialista em clima, ou em criar 
um comitê consultivo informal ou 

específico para o clima, composto 
por especialistas internos e 
externos?

“Como as mudanças climáticas 
representam um desafio inédito 
para a nossa sociedade e 
as empresas, precisamos da 
participação de todos para 
conduzir nossas empresas através 
da transição, que precisa ser 
ordenada. Os conselhos engajados 
podem desempenhar o papel 
crucial de transformar em realidade 
os compromissos assumidos no 
Acordo de Paris em 2015.”
Emma Marcegaglia, presidente do 
conselho, Eni.

4 - Análise de 
materialidade

Princípio 4 
Análise de riscos e oportunidades materiais

O conselho deve assegurar que a gestão avalie 
constantemente a relevância — no curto, médio e longo 
prazos — dos riscos e das oportunidades relacionados 
ao clima que se apresentam para a empresa. O conselho 
deve garantir também que as ações e respostas da 
empresa para o clima sejam proporcionais à relevância do 
clima para a empresa.

Finalidade da avaliação
As mudanças do clima têm o potencial 
de causar impactos materiais 
(consulte a definição no glossário) 
para qualquer tipo de empresa. No 

entanto, a materialidade desses 
impactos será singular para cada 
empresa e dependerá de vários 
fatores, como setor, porte e jurisdição 
em que a empresa opera. Portanto, 
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a materialidade — no curto, médio 
e longo prazos — dos riscos e das 
oportunidades relacionados ao clima 
deve ser avaliada na empresa e 
compreendida pelo conselho. Essa 
materialidade deve então fundamentar 
as ações e respostas da empresa para 
as mudanças do clima:

1 . O clima é incluído nas análises de 
riscos e oportunidades materiais 
para a empresa como um todo, no 
curto, médio e longo prazos?

2 . Como seu conselho verifica que 
a empresa integrou a análise de 
materialidade de oportunidades e 
riscos climáticos a seus processos?

3 . Como seu conselho se assegura 
de que a resposta da empresa 
às mudanças climáticas está 
alinhada à materialidade e à 
proporcionalidade do tema para 
seus negócios?

Processo de avaliação: horizontes de 
tempo e análise de cenários
A expectativa é que as mudanças do 
clima afetem o cenário dos negócios 
por um período mais longo do que os 
ciclos tradicionais de orçamento e 
publicação de relatórios das empresas, 
o que pode levar algumas delas a 
ignorar riscos ou oportunidades que 
podem se tornar relevantes no médio 
ou longo prazos.

4 . As análises de materialidades 
da sua organização levam em 
consideração horizontes de 

curto, médio e longo prazos? Os 
horizontes de tempo definidos são 
adequados para sua organização 
específica (dependendo do setor, 
porte, horizonte de investimento 
etc. de sua organização)?

5 . Como as análises de materialidade 
relacionadas às mudanças 
climáticas são realizadas? Elas são 
integradas ao ciclo de planejamento 
de orçamento ou operacional?

A forma como as mudanças do clima 
afetará o cenário de negócios ao 
longo desses períodos (em termos 
de políticas públicas, tecnologia, 
condições climáticas extremas etc.) 
é de natureza altamente incerta e 
variável, e, portanto, as análises de 
materialidade devem conter análises 
de cenário (consulte a definição 
no glossário) para possibilitar a 
compreensão dos principais riscos 
e oportunidades para o negócio em 
diferentes horizontes de tempo e sob 
diferentes condições climáticas. Esses 
cenários e as análises de materialidade 
devem ser atualizados com frequência 
suficiente e de maneira contínua.19

6 . Diferentes cenários climáticos 
estão sendo utilizados na sua 
organização para fundamentar 
a análise de materialidade das 
mudanças climáticas?

7 . Com qual frequência as análises de 
cenários climáticos são repetidas? 
O seu conselho acredita que 
essa frequência é proporcional 
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à exposição da empresa ao risco 
climático (ou seja, são realizadas 
com frequência suficiente)? Seus 
investidores concordam com a 
visão do conselho?

8 . Os cenários climáticos são 
elaborados de modo que seus 
resultados possam fundamentar  
as ações ou respostas da  
empresa ou do conselho para 
questões climáticas?

“Se a precificação do carbono 
fosse confiável e universal, os 
debates climáticos nos conselhos 
e nas diretorias avançaria de 
modo substancial.”
Alison Martin, diretor de risco de 
grupo, Zurich Insurance Group.

5 - Integração 
estratégica

Princípio 5  
Integração estratégica e organizacional

O conselho deve se assegurar de que o clima integre, de 
maneira sistêmica, a fundamentação do planejamento 
estratégico de investimentos e de processos decisórios, 
assim como o gerenciamento de riscos e oportunidades 
em toda a organização.

Integração ao processo decisório 
estratégico
Quando entende a dimensão dos 
riscos e das oportunidades que as 
mudanças climáticas podem trazer 
para suas operações, o conselho pode 
então começar a integrar aspectos 
climáticos à estratégia da organização.

A maneira como a empresa se 
posiciona nas decisões de curto prazo 
(por exemplo, decisões em projetos 
de investimento) terá implicações 
profundas para sua resiliência no 
longo prazo. Riscos importantes 
podem ser ignorados quando decisões 

com implicações de longo prazo são 
tomadas sem levar em conta como o 
cenário futuro para os negócios pode 
ser alterado pelo clima. Além disso, a 
resiliência de algumas organizações no 
longo prazo pode demandar mudanças 
estratégicas na base de seus modelos 
de negócios, que levam muito tempo 
para ser implementadas.

A forma como as mudanças do clima 
afetará o cenário de negócios em 
diferentes horizontes de tempo é de 
natureza altamente incerta e variável, 
e, portanto, as decisões estratégicas 
precisam ser fundamentadas em 
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análises de cenários (consulte o 
glossário para mais informações) 
e os resultados desses cenários 
precisam ser integrados às decisões 
de planejamento estratégico. Os 
conselhos precisam ter a confiança 
de que as decisões estratégicas 
que tomarem não comprometerão a 
resiliência da organização em nenhum 
cenário climático futuro.

1 . Sua estratégia corporativa inclui 
uma estratégia climática holística 
fundamentada em análise de 
cenários, isto é, incluindo aspectos 
de mitigação e adaptação aos 
riscos climáticos, bem como de 
continuidade e oportunidades  
de negócios?

2 . Os aspectos climáticos são 
incorporados ao planejamento 
estratégico, aos modelos de 
negócios, ao planejamento 
financeiro e a outros processos 
decisórios?

Integração organizacional
Os aspectos climáticos devem ser 
integrados em toda a organização — 
principalmente em suas “três linhas 
de defesa”20 (consulte o glossário) 
— para ajudá-la a identificar e alocar 
responsabilidades coordenadas 
relativas ao risco climático e melhorar  
a qualidade dos relatórios submetidos 
ao conselho.

3 . O clima está integrado às “três 
linhas de defesa” e ao Modelo 
de Gerenciamento de Riscos 
(Enterprise Risk Management 
Framework – ERM) da empresa?

Além disso, o conselho deve ter certeza 
de que a organização está posicionada 
para identificar, mitigar, gerenciar e 
monitorar riscos climáticos relevantes 
com efetividade. Os executivos 
terão um envolvimento maior com a 
integração organizacional.

4 . Como o conselho se assegura 
de que oportunidades e riscos 
climáticos sejam identificados, 
mitigados, gerenciados e 
monitorados na empresa?

5 . O conselho se assegura de que 
recursos suficientes (por exemplo, 
equipe, tecnologia) foram alocados 
para a identificação, a mitigação, o 
gerenciamento e o monitoramento 
de riscos climáticos relevantes?

  

“Se os investidores contestarem 
sua estratégia climática, isso 
significa que ela não está 
integrada com profundidade 
suficiente a sua estratégia 
corporativa.”
Ann-Kristin Achleitner, membro dos 
conselhos de supervisão da Engie, da 
Deutsche Börse, da Linde e da Munich Re.
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Integração de incentivos climáticos
Os incentivos devem ser criados de 
modo a alinhar os interesses dos 
executivos à saúde e resiliência da 
empresa no longo prazo. Como a 
gestão tradicionalmente já recebe 
incentivos relacionados a vários temas, 
o conselho deve pensar em como 
integrar os incentivos ligados ao clima 
aos incentivos existentes. Em alguns 
casos, pode ser que a empresa precise 
reavaliar os esquemas de gestão de 
modo a evitar que incentivos sejam 
oferecidos para riscos inadequados, 
o que colocaria o valor futuro da 
empresa em risco.21

1 . O esquema de incentivos para a 
gestão da empresa foi desenhado 
de maneira a promover e 
recompensar a geração sustentável 
de valor ao longo do tempo?

2 . As metas climáticas são integradas 
ao modelo de incentivos da 
gestão?

3 . Caso sejam, como essas metas se 
relacionam com outros incentivos 

para a gestão? Há inconsistências 
ou contradições em relação aos 
outros incentivos?

4 . Caso sejam oferecidos incentivos 
variáveis a conselheiros externos 
e independentes, eles incluem 
aspectos relacionados ao clima 
e evitam possíveis conflitos de 
interesses?

Avaliação dos incentivos climáticos
As empresas começaram a incluir 
metas e indicadores relacionados 
ao clima, tais como indicadores de 
emissões de carbono ou ratings ESG 
(ambientais, sociais e de governança, 
na sigla em inglês) externas, em 
seus esquemas de incentivos para 
a administração. A adequação e a 
aplicabilidade de metas e indicadores 
relacionados ao clima variam de 
empresa para empresa, dependendo 
de vários fatores, incluindo a relevância 
das mudanças climáticas para a 
empresa (consulte o Princípio 4). No 
caso da implementação de incentivos 

6 – Incentivos

Princípio 6 
Incentivos

O conselho deve assegurar que os incentivos dos 
executivos estejam alinhados para promover o resultado 
da empresa no longo prazo. O conselho pode pensar em 
incluir metas e indicadores climáticos nos modelos de 
incentivos para os executivos, quando apropriado. Nos 
mercados onde for comum oferecer incentivos variáveis a 
conselheiros externos e independentes, pode-se pensar 
em uma abordagem semelhante.
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vinculados a metas ou indicadores, 
cada organização deve fazer com que 
eles sejam adequados, proporcionais 
e específicos para ela. A eficácia 
das metas e dos indicadores precisa 
ser analisada com cuidado antes e 
monitorada depois da implementação, 
para avaliar sua adequação.

5 . Quais KPIs (indicadores de 
desempenho, ou key performance 
indicators, em inglês) climáticos, 
metas, objetivos e/ou realizações o 
conselho incorpora aos modelos de 

incentivos da administração (por 
exemplo, relacionados a emissões 
de carbono, metas baseadas na 
ciência (Science Based Targets 
– SBT) ou inclusão em índices 
climáticos?

6 . Quais são os benefícios e as 
limitações do uso desses KPIs, 
metas, objetivos e realizações?

7 . Como o conselho avalia a 
adequação (ex-ante) e mensura a 
eficácia (ex-post) dos incentivos 
relacionados ao desempenho 
climático?

7 - Relatórios 
e divulgação

Princípio 7  
Relatórios e divulgação

O conselho deve garantir que riscos relevantes, 
oportunidades e decisões estratégicas relacionadas ao 
clima sejam divulgados com consistência e transparência 
para todos os stakeholders — especialmente para 
os investidores, e, quando requerido, para os órgãos 
reguladores. Essas divulgações devem constar de 
relatórios financeiros, tais como relatórios e demonstrações 
financeiras anuais, e estar sujeitas à mesma governança de 
divulgação que a divulgação financeira.

Divulgação voluntária versus obrigatória
Quando integram aspectos climáticos 
às divulgações, as empresas devem 
incorporar as exigências obrigatórias 
e também os modelos para divulgação 
voluntária de aspectos climáticos, tais 
como as recomendações da TCFD.  
Em muitas jurisdições, leis já 
existentes para empresas e mercados 

de valores mobiliários exigem que 
as empresas incluam as mudanças 
climáticas nos relatórios sempre que 
ela representar um risco financeiro 
relevante para seus negócios.22 
(consulte o Anexo 1).

1 . Sua organização inclui nos 
relatórios as oportunidades e 
os riscos financeiros relevantes 
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associados às mudanças 
climáticas?

2 . Sua organização opera em 
jurisdições onde a divulgação 
de aspectos climáticos é 
obrigatória? O conselho conhece 
e está informado sobre possíveis 
exigências de divulgação de 
informações relacionadas ao clima?

3 . A organização prepara relatórios de 
acordo com modelos voluntários 
de divulgação climática relevantes 
em sua jurisdição (por exemplo, 
CDP, TCFD)? Caso não prepare, o 
conselho já analisou os possíveis 
riscos associados ao fato de não 
fazê-lo (consulte o Anexo 1)?

4 . Como o seu conselho 
responsabiliza a gestão pela 
implementação de exigências 
regulatórias para a divulgação 
climática e pela supervisão de 
novas regulamentações?

5 . Como o seu conselho cumpre seu 
dever de assinar ou referendar a 
divulgação relacionada ao clima 
em relatórios anuais ou relatórios 
financeiros (consulte o Princípios 1 
e o Anexo 1)?

Como e o que divulgar?
Algumas empresas ficam apreensivas 
com a divulgação de informações 
relacionadas ao clima. Isso se deve 
principalmente à preocupação de que 
a divulgação detalhada poderia revelar 
informações comerciais sensíveis 
ou tornaria a empresa vulnerável a 

ações legais no futuro. Na verdade 
a divulgação, para acionistas e 
outros stakeholders, de informações 
climáticas precisas e úteis para a 
tomada de decisão ajuda a mitigar o 
risco de não se divulgar informações 
relevantes sobre a empresa (consulte o 
Anexo 1).

6 . O conselho está certo de que o 
nível de divulgação relacionada ao 
clima é proporcional à relevância 
para a empresa dos riscos e das 
oportunidades relacionados ao 
clima e cumpre alguma exigência 
de divulgação de informações?

7 . O conselho se sente preparado 
para explicar suas divulgações 
relacionadas ao clima caso sejam 
contestadas por investidores?

8 . A empresa está divulgando 
informações de áreas nas quais 
o progresso tem sido insuficiente 
e/ou as ações não aconteceram 
como planejado (segundo 
códigos nacionais de governança 
corporativa)?

9 . As divulgações incluem 
informações sobre engajamentos 
setoriais e em políticas públicas 
realizados pela empresa para tratar 
das mudanças climáticas?

Onde divulgar as informações
Oportunidades e riscos climáticos 
devem ser integrados ao processo 
de tomada de decisões estratégicas 
(consulte o Princípio 5) e, portanto, 
eles também devem ser um elemento 



30 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

integrante da divulgação. Algumas 
empresas tratam as mudanças 
climáticas e a sustentabilidade como 
questões independentes, e, muitas 
vezes, publicam um relatório de 
sustentabilidade separado do relatório 
anual ou dos relatórios financeiros. 
No entanto, como as mudanças 
do clima tem o potencial de gerar 
impactos financeiros na organização 
como um todo, o relato integrado 
(consulte o glossário) pode ser uma 
ferramenta eficaz para comunicar uma 
imagem clara e concisa de riscos e 
oportunidades.23 O objetivo do relato 
integrado é aumentar a qualidade dos 
relatórios e não seu volume.

10 . Sua organização faz relato 
integrado?

11 . Caso não faça, há a expectativa, 
interna ou externa, de fazê-lo no 
futuro?

“Com a divulgação e os 
relatórios corretos, você 
consegue a atenção, o foco e a 
ambição do conselho.”
Jim Snabe, presidente do conselho de 
supervisão da Siemens AG e presidente 
do conselho de administração do A.P. 
Moller-Maersk Group.

8 – Intercâmbio

Princípio 8 
Intercâmbio

O conselho precisa manter intercâmbios e diálogos 
regulares com pares, formuladores de políticas públicas, 
investidores e outros stakeholders a fim de promover o 
compartilhamento de metodologias e para se manter 
informado sobre os riscos mais recentes relacionados a 
clima, novas exigências regulatórias etc.

O intercâmbio externo inclui 
engajamento dentro de grupos 
setoriais e para a transparência nas 
políticas públicas para o clima. As 
empresas devem estar sempre atentas 
à consistência de sua mensagem em 
todos os tipos de engajamento externo.

Perguntas norteadoras
1 . Como o conselho se assegura de 

que a empresa está desenvolvendo 
e promovendo o diálogo climático 
e o compartilhamento de 
metodologias entre pares do setor, 
investidores, órgãos reguladores e 
outros stakeholders?



31Como estabelecer uma governança climática efetiva nos conselhos de administração

2 . Como o conselho se mantém 
informado sobre boas práticas de 
governança climática?

3 . Sua empresa organiza diálogos 
com stakeholders sobre o assunto e 
encoraja a participação e inclusão 
de todos os stakeholders relevantes 
(clientes, órgãos reguladores, Ongs, 
academia etc.)?

4 . O conselho é informado 
com regularidade sobre os 
engajamentos setoriais e em 
políticas públicas da empresa, 
aprova a conduta da empresa 
nesses engajamentos e 
supervisiona essa conduta para 
que ela seja consistente?

Por fim, trabalhar com os investidores 
para entender suas preocupações e 
prioridades facilita o progresso rumo 
a uma governança climática efetiva 
(consulte também o Anexo 2 sobre 
expectativas dos investidores):

5 . Como o conselho se assegura 
de que oportunidades e riscos 
climáticos estão sendo discutidos 
de maneira adequada com os 
investidores, quando os arranjos 
legais e de governança permitem 
tal diálogo?
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As perguntas e os princípios 
norteadores descritos neste relatório 
foram elaborados para serem 
amplamente aplicáveis em diferentes 
organizações, setores e jurisdições. No 
entanto, não existe uma abordagem 
padrão para a boa governança 
climática que sirva para todos, e é 
claro que este relatório tem limitações. 
Por exemplo, os entrevistados para 
este projeto representam um conjunto 
de líderes que são particularmente 
atuantes e engajados no campo das 
mudanças climáticas e dos negócios, 
ao contrário de alguns líderes com 
perspectivas divergentes sobre o 
assunto. Além disso, o processo de 
consulta representa um viés geográfico 
em direção a empresas europeias 
e norte-americanas. (Detalhes do 
processo de consulta podem ser 
encontrados no Anexo 3).

Sabendo destas limitações, o Fórum 
planeja estender este trabalho, 
aprofundando-o por setores e 

regiões, de modo a mostrar um 
quadro mais abrangente. Como parte 
da sua extensão, o Fórum também 
pode publicar estudos de caso de 
governança climática em seu website 
e facilitar o treinamento de membros 
de conselhos em boas práticas de 
governança climática.

Apesar dessas limitações, os autores 
esperam que os princípios norteadores 
sirvam de gatilho para ampliar a 
conscientização, a atenção e o debate 
sobre governança climática no 
futuro. Em um mundo cada vez mais 
facilitado pela tecnologia, os conselhos 
terão mais acesso às informações 
necessárias para uma governança 
climática com melhor nível técnico. 
Por exemplo, com mais velocidade 
e capacidade de coleta e análise de 
dados, será possível fazer análises 
de cenários e de relevância mais 
complexas e com mais nuances, o que 
significa informações melhores para 
fundamentar decisões.

Perspectivas e conclusão



33Como estabelecer uma governança climática efetiva nos conselhos de administração

Por fim, mesmo que desfrutem dos 
benefícios dos avanços tecnológicos, 
as organizações não devem perder 
de vista o valor de uma liderança 
humana e com propósito. Os conselhos 
e a alta gestão são responsáveis por 
dar o exemplo, e devem atuar como 
guardiões do lucro, das pessoas e 
do planeta. Uma cultura de atenção 
e responsabilidade na governança 
diante das mudanças climáticas e de 
outras disrupções para os negócios 
gera confiança entre funcionários, 
investidores e outros stakeholders, o 
que, por sua vez, transforma o dever 
de gerenciar o risco climático em uma 
atividade mais atraente e satisfatória.

“Eu incentivo todas as empresas 
a discutir com seus conselhos o 
verdadeiro papel e o propósito 
das nossas empresas na 
sociedade: tirem um tempo para 
se concentrar no ‘porquê’ e não 
pulem muito rápido para o ‘como’ 
na hora de desenhar nossa 
agenda de sustentabilidade.”
Feike Sijbesma, CEO, Royal DSM.

Figura 5 Princípios de governança climática e propósito da organização
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I would encourage all companies to discuss 
with their Boards the genuine role and purpose 
of our companies in society: do take the time 
to focus on the ‘why’ and do not jump too fast 
to the ‘how’ and so shaping our sustainability-
agenda.

Feike Sijbesma, Chief Executive Officer, Royal DSM

Outlook and Conclusion 

The guiding principles and questions outlined in this report 
are designed to be widely applicable across organizations, 
sectors and jurisdictions. However, there is no one-size-
fits-all approach to good climate governance, and there 
are, of course, limitations to this report. For example, 
interviewees for this project represent a set of leaders who 
are particularly vocal and engaged regarding climate change 
and business, as opposed to a cross-section of leaders with 
divergent perspectives on climate change. Furthermore, the 
consultation process represents a geographic bias towards 
European and North American businesses. (See Appendix 3 
for details of the consultation process.) 

Aware of these limitations, the Forum plans to extend this 
work, through industry and regional deep-dives, to provide a 
more encompassing picture. As part of extending this work, 
the Forum may also seek to elaborate climate-governance 
case studies on its website and facilitate director training on 
good climate governance. 

Despite these limitations, the authors hope that the guiding 
principles will spark increased awareness, attention and 
debate in regards to climate governance in the future. As the 
world becomes increasingly technology-enabled, boards will 
experience improved access to the information necessary 
to permit better climate governance on a technical level. For 
example, increased speed and capacity for data collection 
and analysis will allow for more complex and nuanced 
materiality and scenario analyses and better information with 
which to make decisions. 

Finally, while enjoying these benefits of technological 
advancements, organizations should not lose sight of 
the value of human and purposeful leadership. Boards 
and senior management are responsible for setting the 
tone at the top, and acting as custodian stewards for 
profit, people and the planet. A culture of attentive and 
responsible governance in the face of climate change and 
other business disruptions is likely to generate trust with 
employees, investors and other stakeholders, which will 
make the duty of governing climate risk ultimately more 
compelling and satisfying.

Figure 5: Climate governance principles and organizational purpose
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Dever do conselheiro

Como é uma questão financeira 
previsível dentro dos horizontes 
tradicionais de investimento 
e planejamento, as mudanças 
climáticas ensejam hoje os deveres 
de governança do mesmo modo 
que qualquer outra questão que 
acarrete riscos financeiros. Cada 
vez mais, propostas de acionistas 
são apresentadas — e não somente 
nas empresas de energia — pedindo 
mudanças em investimentos e 
nas divulgações relacionadas aos 
riscos climáticos.

Os deveres dos conselheiros 
são expressos no estatuto, em 
instrumentos regulatórios e na 
jurisprudência e são diferentes em 
cada jurisdição, especialmente no 
que diz respeito à conduta esperada 
dos membros e ao poder de decisão 
conferido a eles. Embora nem todos 
estes deveres sejam “fiduciários” 
no sentido estritamente legal, as 

regras de governança corporativa 
geralmente refletem os princípios 
fiduciários essenciais de que os 
membros do conselho têm obrigações 
de responsabilidade e lealdade, e 
devem agir com prudência, perícia 
e diligência.

Os regimes existentes de deveres dos 
conselheiros em várias jurisdições, 
inclusive no Reino Unido e nos EUA, 
têm a capacidade conceitual de serem 
aplicados a falhas da governança 
corporativa em identificar, avaliar, 
supervisionar e divulgar riscos 
climáticos.24 Na União Europeia há uma 
consulta em andamento sobre se as 
regras que exigem que os membros do 
conselho atuem segundo os interesses 
de longo prazo da empresa precisam ser 
esclarecidas para atingir os objetivos 
do Plano de Ação sobre Financiamento 
Sustentável da Comissão Europeia 
(European Commission’s Action 
Plan on Sustainable Financing).25 As 
circunstâncias únicas da empresa e 

Anexos

Anexo 1 – Perspectiva legal
Por Ellie Mulholland, conselheira, Commonwealth Climate and Law Initiative.
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o contexto decisório determinam se 
a conduta dos membros do conselho 
cumpre ou viola seus deveres ou suas 
obrigações de divulgação dos impactos 
das mudanças climáticas sobre os 
negócios e as decisões de investimento.

Os membros de conselhos que não 
estiverem preparados para essa 
mudança radical nas expectativas 
relativas à governança de riscos e 
oportunidades climáticos podem 
ficar expostos, principalmente nas 
empresas que operam em setores 
altamente vulneráveis aos riscos 
físicos ou econômicos da transição 
associados às mudanças do clima. 
Acionistas ou credores podem fazer 
reivindicações no caso de falência 
precedida de recompra de ações ou 
pagamento de dividendos em que o 
valuation dos ativos é muito alto, ou o 
dos passivos é muito baixo. No entanto, 
é importante, na prática, não exagerar 
na probabilidade de litígio. Existem 
barreiras processuais, probatórias e de 
custo para contestar judicialmente os 
membros do conselho, principalmente 
quando não há prova de má-fé.

Regulações relacionadas 
às mudanças do clima e 
divulgação de riscos climáticos

A legislação e as políticas públicas 
sobre questões relacionadas às 
mudanças climáticas estão crescendo 
como nunca em todo o globo. Todos 
os signatários do Acordo de Paris 

têm ao menos uma lei que trata 
explicitamente das mudanças do 
clima ou da transição para uma 
economia de baixo carbono,26 e 
já há mais de 1.500 leis no mundo 
que cobrem energia, transportes, 
uso do solo e resiliência climática. 
Muitas dessas leis podem afetar 
as operações de empresas em 
todos os setores da economia, mas 
principalmente aquelas que são 
altamente vulneráveis aos impactos 
das mudanças do clima: serviços 
financeiros; energia; materiais e 
edificações; agricultura, alimentos e 
produtos florestais; e transportes.

A divulgação obrigatória de riscos 
climáticos está se tornando uma 
área de vital importância no campo 
regulatório. A França possui uma 
lei que exige expressamente que 
gestoras de ativos, fundos de pensão 
e seguradoras façam divulgação sobre 
riscos climáticos, o que pressiona as 
investidas e os segurados a fazerem o 
mesmo.27 Emissores são obrigados a 
divulgar riscos relevantes, o que pode 
incluir riscos climáticos. Autoridades 
regulatórias nos Estados Unidos, 
no Reino Unido, no Canadá e na 
Austrália já confirmaram que leis 
existentes sobre divulgação exigem 
a apresentação de riscos financeiros 
relevantes relacionados ao clima.28 
Essa orientação está em vigor desde 
2010 nos Estados Unidos29, mas 
recebeu pouca atenção da SEC quanto 
a sua aplicação desde então.
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Órgãos reguladores, autoridades 
responsáveis pelos mercados 
mobiliários e empresas listadas 
em bolsas de muitas das 
principais jurisdições apoiaram as 
recomendações da TCFD, pois elas 
formam um protocolo que ajuda na 
divulgação, e estão prestando bastante 
atenção a sua aceitação.30 Em 2018, 
órgãos reguladores do Reino Unido 
(a Prudential Regulation Authority – 
PRA e a Financial Conduct Authority 
– FCA) apresentaram propostas para 
gerenciar riscos climáticos e fomentar 
as finanças verdes. Em 2019, a União 
Europeia revisará as orientações 
sobre informações relacionadas ao 
clima da Diretiva para Divulgação 
de Informações Não Financeiras31 
e é provável que novas iniciativas 
legislativas para a divulgação climática 
obrigatória surjam no horizonte.

Tendências na  
litigância climática

Os tribunais vêm cada vez mais 
julgando casos relacionados às 
mudanças do clima. Já há mais de 
1.000 casos no mundo que “levantam 
questões de fato ou de direito quanto à 
ciência das mudanças climáticas e aos 
esforços para mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas”32. A “litigância 
climática” estratégica ou de alta 
repercussão tem recebido cada vez 
mais atenção, e busca responsabilizar 
governos, empresas e atores privados 

por compromissos relacionados ao 
clima, preencher as lacunas percebidas 
em esforços de mitigação e adaptação, 
ou contestar a aprovação de projetos 
de combustíveis fósseis. Essa litigância 
climática estratégica é ao mesmo 
tempo um propulsor relevante e uma 
consequência da transição para a 
economia de baixo carbono.33

Estão surgindo casos nos tribunais 
relacionados às mudanças climáticas 
aos direitos humanos. Entre os casos 
importantes estão o Urgenda, na 
Holanda, julgado procedente em 
um recurso em outubro de 2018, e o 
People’s Climate Case, em curso contra 
o Parlamento e o Conselho da UE. A 
Comissão de Direitos Humanos das 
Filipinas está investigando os impactos 
das mudanças climáticas sobre os 
direitos humanos, incluindo o papel 
desempenhado por 47 das maiores 
empresas de combustíveis fósseis e 
cimento do mundo.

A maioria dos casos é contra governos, 
mas empresas e pessoas também 
são rés em um número pequeno, 
porém significativo, de processos. 
As demandas do litígio geralmente 
envolvem responsabilidade civil ou 
o não cumprimento de um dever de 
cuidado, como, por exemplo: não 
mitigação de emissões (que visa 
estabelecer a responsabilidade pelas 
emissões e pelos impactos no clima 
associados a elas), não adaptação 
(que alega que não houve a gestão 
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adequada dos riscos físicos ou 
econômicos de transição associados 
às mudanças climáticas, ou que a 
divulgação das exposições aos riscos 
foi imprecisa), e não conformidade 
com regulação específica de 
transição (decorrente de leis e normas 
introduzidas com a finalidade de 
implementar a transição econômica).34

Companhias de energia foram o 
primeiro alvo da litigância climática 
estratégica contra empresas. Esses 

casos são frequentemente comparados 
com o litígio bem sucedido contra as 
empresas de tabaco. Embora seja difícil 
estabelecer a relação causal legal, o 
entendimento científico já avançou 
muito no que diz respeito à relação 
entre emissões e mudanças do clima, 
incluindo eventos climáticos extremos. 
Como os impactos das mudanças 
climáticas continuam aumentando, é 
possível que o volume desse tipo de 
litígio também continue crescendo.
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Como os investidores definem 
a governança climática como 
parte de seu dever fiduciário

As mudanças do clima representam um 
risco relevante para as carteiras dos 
investidores. A pesquisa mais recente 
com investidores reforçou a ideia de 
que as mudanças climáticas podem 
ter um efeito relevante sobre o retorno 
do investimento, e que os investidores 
precisam pensar essa questão como 
uma nova variável que impacta o 
retorno.35 Um número cada vez maior 
de investidores está começando a 
tratar desse risco por meio de  
decisões de investimento e ações  
de engajamento.

Essas decisões e ações vêm 
assumindo alguns formatos. Um 
número crescente de investidores 
globais36 já se comprometeu a retirar o 
investimento de empresas de carvão, 
petróleo e gás por causa dos riscos, 
enquanto outros estão abraçando as 
oportunidades de investimento em 

soluções para mudanças climáticas.37 
Mais do que nunca, os investidores 
estão se engajando com empresas 
em esforços para combater as 
mudanças climáticas. Propostas para 
questões de sustentabilidade, como 
as mudanças climáticas, responderam 
por mais da metade das propostas 
de acionistas apresentadas na 
temporada mais recente de votações 
em assembleias nos EUA,38 sendo 
que alguns dos maiores investidores 
globais ajudaram a aprovar as 
primeiras deliberações por maioria 
de votos relacionadas às mudanças 
climáticas. Participantes da iniciativa 
CA100+,39 mais de 300 investidores 
globais que juntos representam 
US$ 32 trilhões em ativos, estão 
realizando engajamento com as 
maiores emissoras de gases de efeito 
estufa do mundo para tratar de seus 
sistemas relacionados às mudanças 
do clima e de seu desempenho neste 
tema. Por fim, instituições financeiras 
responsáveis por cerca de US$ 100 

Anexo 2 – A perspectiva  
do investidor
Por Veena Ramani, diretora de Programa do Capital Market Systems, Ceres.
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trilhões em ativos, ou mais de 50% 
do valor dos mercados de capitais 
globais, apoiaram publicamente a 
TCFD e estão fazendo engajamento 
com as empresas para as quais 
concedem empréstimos ou em que 
investem para que implementem as 
recomendações da TCFD.

Os investidores não somente 
avaliam se as empresas estão bem 
posicionadas em relação às mudanças 
climáticas, mas também prestam cada 
vez mais atenção aos sistemas de 
governança climática dessas empresas 
para prever seu desempenho. Uma 
empresa que implementa sistemas 
inteligentes de governança para 
identificar, avaliar e gerenciar os 
riscos climáticos de maneira proativa 
provavelmente será resiliente para 
enfrentar os impactos das mudanças 
do clima.

Como parte do interesse pelas 
mudanças climáticas e pela 
sustentabilidade em geral, os 
investidores estão bastante 
atentos ao papel do conselho. 
Uma pesquisa realizada pelo CFA 
Institute, em 2017,40 revelou que os 
analistas financeiros acreditam que 
a responsabilidade do conselho 
é a questão mais importante de 
sustentabilidade para sua análise e 
decisão de investimento.

Então, o que os investidores esperam 
de suas investidas e, principalmente, 
de seus conselhos de administração?

Primeiro, os investidores estão 
pedindo cada vez mais que as 
empresas tenham mandatos formais 
para a supervisão das mudanças 
climáticas, por exemplo, por meio 
da incorporação dos mandatos 
em seus contratos sociais. Esses 
sistemas permitem que questões 
relevantes de sustentabilidade, 
como as mudanças climáticas, sejam 
discutidas de maneira sistemática e 
em profundidade.41

Segundo, os investidores esperam 
que o conselho de administração 
demonstre sólida competência em 
mudanças climáticas. Muita atenção 
vem sendo dada ao recrutamento 
de conselheiros que demonstram ter 
expertise nesse assunto, mas também 
há um apelo para que se amplie a 
fluência do conselho como um todo 
nessa área.42

Terceiro, os investidores também 
pedem que os conselhos integrem 
aspectos das mudanças do clima 
em suas decisões. Cada vez mais, 
os investidores pedem que o 
planejamento de cenários de 2°C 
seja utilizado para fundamentar as 
deliberações dos conselhos, uma vez 
que servem de base para avaliar os 
impactos das mudanças climáticas 
sobre a estratégia e o risco para os 
negócios. É provável que os conselhos 
também direcionem o desempenho 
relacionando objetivos climáticos à 
remuneração de executivos.
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Por fim, os investidores demandam 
que as empresas sejam mais 
transparentes quanto ao papel 
do conselho na supervisão e na 
tomada de decisões relacionadas 
às mudanças do clima. Essa 

transparência pode ser demonstrada 
tanto por meio de relatórios públicos, 
utilizando, por exemplo, o modelo 
da TCFD, quanto por meio do 
engajamento do conselho com os 
principais acionistas.
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Os princípios norteadores descritos 
neste relatório foram elaborados 
pelo Fórum Econômico Mundial, em 
consulta com mais de 50 especialistas 
— em particular com conselheiros, 
CEOs e presidentes de conselhos, 
além de diretores de risco, jurídicos e 
financeiros de empresas e especialistas 
em sustentabilidade, clima e 
governança corporativa. Embora o 
processo de consulta tenha capturado 
uma grande variedade de pontos 
de vista, os autores reconhecem 
que a maioria dos entrevistados faz 
parte de um conjunto de setores 
(incluindo serviços financeiros, 
energia e indústria) que têm um papel 
central na transição para a economia 
global de baixo carbono. Os autores 
reconhecem também que o foco da 
consulta em empresas europeias e 
norte-americanas representa um viés 
geográfico, e que um importante passo 
a seguir é diversificar a consulta para 
outras regiões.

O principal propósito destes princípios 
é munir os conselheiros de empresas 
listadas em bolsa de um primeiro 
conjunto de princípios norteadores 
para facilitar seu trabalho de 
supervisão da gestão de questões 
climáticas relevantes. No entanto, 
estes princípios também devem ter 
utilidade para os executivos e todos 
os cargos listados anteriormente. 
Portanto, os princípios e as perguntas 
desta publicação podem ser utilizados 
pelos conselhos como ponto de 
partida para uma reflexão sobre a 
governança e a gestão estratégica 
da questão climática dentro de 
suas organizações.

Anexo 3 – Elaboração dos princípios 
e processo de consulta
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Os princípios foram elaborados 
considerando que a governança 
climática será relevante para 
diferentes tipos de empresas, de 
diferentes maneiras. A abordagem 
de uma determinada empresa para a 
governança climática dependerá de 
inúmeros fatores, tais como tipo, porte, 
setor, jurisdição e região geográfica. 
Empresas diferentes também estarão 
em variados estágios na jornada da 
integração de questões climáticas à 
governança, o que significa que cada 
princípio e pergunta norteadora será 
mais ou menos aplicável a  
cada organização.

Os oito princípios propostos não foram 
apresentados em ordem de prioridade 
ou em sequência fixa, mas seguem um 
fluxo lógico. Por exemplo, os princípios 
1-4 formam a base do Princípio 5, e os 
princípios 6-8 ajudam a fazer com que 
a atenção às questões relacionadas às 
mudanças climáticas persista no longo 
prazo. Para que os princípios sejam 
aplicados e colocados em prática, cada 
um deles veio acompanhado de um 
conjunto de perguntas norteadoras 
que ajudam a organização a identificar 
e preencher possíveis lacunas 
em sua abordagem atual para a 
governança climática.

Figura 6 Dados estatísticos sobre o alcance da consulta
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Appendix 3 – Design of the principles and 
consultation process

The guiding principles outlined in this paper were designed 
by the World Economic Forum, in close consultation with 
over 50 individual experts – in particular with corporate 
directors, chief executives and chairs, and chief risk, legal 
and financial officers as well as sustainability, climate and 
corporate governance experts. While this consultation 
process captured a wide variety of expert perspectives, the 
authors would like to acknowledge that most interviewees 
were from a set of sectors (including financial services, 
energy and industrials) that have a driving role to play in the 
transition to a global low-carbon economy. The authors 
would also like to acknowledge that the consultation focus 
on European and North American business does represent 
a geographic bias and further consultation across a greater 
diversity of geographies is an important next step.  

The primary purpose of these principles is to equip directors 
of listed companies with a first set of guiding principles to 
facilitate their oversight of management of relevant climate 
issues. Nevertheless, these principles should be also useful 
to the executive management and the underlying functions 
listed in the paragraph above. Therefore, the principles and 
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Estrutura do conselho de um nível 
ou dois níveis (one-tier e two-tier 
boards): O conselho de um nível é 
composto por conselheiros internos, 
externos e independentes. Essa 
formação está associada a uma maior 
interação entre os membros, maior 
exposição de membros externos 
e independentes a informações 
diretas sobre a empresa, um peso 
administrativo menor e um processo 
decisório mais ágil. No entanto, como 
é encarregado tanto da administração 
quanto da supervisão da empresa, o 
conselho de um nível tem dificuldade 
de garantir a independência dos 
membros internos. Além disso, essa 
estrutura permite que o presidente 
do conselho e o CEO sejam a 
mesma pessoa, o que em geral não é 
recomendado pelas melhores práticas 
de governança corporativa.

Por outro lado, no conselho de dois 
níveis há uma separação clara entre a 
administração e a supervisão.

Os membros internos, externos 
e independentes formam 
conselhos diferentes (ou seja, o 
conselho supervisor é composto 
exclusivamente por membros externos 
e independentes, ao passo que o 
conselho de administração é composto 
exclusivamente por membros internos). 
Essa distinção clara faz com que os 
membros externos e independentes 
tenham maior independência e exige 
a separação dos cargos de presidente 
do conselho e CEO. Há, no entanto, 
desvantagens nessa estrutura, como 
um fluxo demorado ou limitado de 
informações para membros externos e 
independentes, um maior orçamento 
administrativo, e processos decisórios 
mais demorados.

Limite de aquecimento de 2°C: Esse 
limite é amplamente considerado o 
ponto além do qual haverá danos 
graves, generalizados e irreversíveis. 
No entanto, a análise científica mais 
recente do Painel Intergovernamental 

Anexo 4 – Glossário
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sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
conclui que os riscos associados a 
um aumento de 1,5°C na temperatura 

global provavelmente serão muito mais 
graves do que os esperados no cenário 
de 2°C.43 (Figura 7).

Figura 7  Projeções de aquecimento para 2100

 
Relato integrado: O International 
Integrated Reporting Council (IIRC) 
define o relato integrado como 
uma “comunicação concisa sobre 
como a estratégia, a governança, o 
desempenho e as perspectivas de 
uma organização, no contexto de seu 
ambiente externo, levam à geração de 
valor no curto, médio e longo prazos”.44 
Este relatório comunica todos os 
fatores que afetam a capacidade 
da organização de gerar valor ao 
longo do tempo, garantindo uma 
alocação de capital mais eficiente e 
financeiramente sustentável.45 Quanto 
mais esse pensamento integrado 
estiver incorporado nas operações 
da organização, mais ela será capaz 
de identificar possíveis riscos e 

oportunidades: por exemplo, aqueles 
relacionados a mudanças tecnológicas 
ou climáticas. O relato integrado 
torna o processo de preparação de 
relatórios mais coeso e eficiente, 
aprimorando processos internos e, 
consequentemente, melhorando a 
tomada de decisões. Os beneficiados 
são os stakeholders, que são afetados 
pela capacidade da organização de 
gerar valor, e a própria organização, 
que amplia sua capacidade de atender 
às necessidades dos stakeholders.

Análise de materialidade: A análise 
de materialidade permite que a 
empresa compreenda e identifique 
as questões mais importantes 
para ela própria e para seus vários 
stakeholders. Essa análise de 
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questões decisivas fundamenta a 
estratégia e a abordagem da empresa 
para o gerenciamento de riscos e 
oportunidades, e ao mesmo tempo 
ajuda a empresa a identificar as 
tendências que podem afetar sua 
capacidade de geração de valor 
no longo prazo. É fundamental 
que a organização priorize as áreas 
de interesse e concentre tempo e 
recursos nos temas mais relevantes. 
Avaliar riscos e oportunidades 
relacionados à questão climática 
não deve ser diferente de se analisar 
qualquer outra questão relevante 
que a organização enfrente. Como as 
mudanças do clima afetarão empresas 
diferentes de modos diferentes em 
várias escalas de tempo, é importante 
que a organização identifique de 
que maneira as mudanças climáticas 
podem afetar seus negócios no curto, 
médio e longo prazos.

Análise de cenários: A análise de 
cenários climáticos é uma ferramenta 
utilizada para entender os possíveis 
riscos e oportunidades relacionados 
ao clima que a empresa enfrenta, 
e suas implicações para o futuro 
de seus negócios. Ela permite que 
as organizações considerem sua 
resiliência estratégica e as opções 
de resposta da administração para 
uma série de cenários futuros.46 É 
importante que as organizações 
façam análise de cenários climáticos, 
principalmente porque a gravidade e 
o momento em que os impactos mais 

significativos das mudanças climáticas 
ocorrerão são muito incertos. É 
fundamental que as empresas ativem 
o pensamento de longo prazo para 
que possam incorporar de modo 
adequado os possíveis efeitos das 
mudanças do clima em seus processos 
de planejamento estratégico.47 Os 
benefícios são muitos: melhorar o 
entendimento da empresa sobre os 
riscos e oportunidades relacionados 
ao clima, além de informar os 
stakeholders sobre como a organização 
está reagindo a essas mudanças. 
No entanto, é importante que as 
organizações compreendam que, 
embora sirvam como ferramentas para 
se pensar os diferentes resultados 
futuros possíveis, as análises de 
cenários não são projeções ou 
previsões — e suas premissas irão 
determinar sua força.

Dados os sinais emanados por 
políticas públicas associadas ao 
Acordo de Paris, a TCFD recomenda 
que “as organizações utilizem, 
no mínimo, um cenário de 2°C e 
analisem a possibilidade de utilizar 
outros cenários mais relevantes para 
suas circunstâncias […]”.48 Entre 
os outros cenários, a organização 
deve selecionar aqueles que podem 
representar os maiores desafios 
para ela. Nas análises de cenários 
relacionados às NDCs, as organizações 
devem ter em mente que eles foram 
elaborados com um mecanismo de 
“catraca” que torna a redução de 
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emissões mais ambiciosa ao longo 
do tempo. No entanto, a realidade é 
que o progresso em direção às NDCs 
e mudanças nessas contribuições, 
obviamente, dependem do contexto 
político de cada país.

Três linhas de defesa: conforme 
descritas pelo Institute of Internal 
Auditors (IIA)49: o conselho direciona 
a alta gestão, determinando o apetite 
da organização para o risco. O 
conselho também busca identificar 
os principais riscos enfrentados pela 
organização. Daí em diante, o conselho 
sempre se assegura de que a alta 
gestão esteja reagindo a esses riscos 
de maneira apropriada. O conselho 
delega ao CEO e à alta gestão a 
responsabilidade pela operação do 
gerenciamento e do controle de riscos. 
É tarefa da administração liderar e 
direcionar os funcionários quanto ao 
gerenciamento de riscos e controlar 
as atividades gerais de assunção 

de risco da organização em relação 
ao nível acordado de apetite por 
risco. Para garantir a efetividade do 
framework de gerenciamento de riscos 
da organização, o conselho e a alta 
gestão precisam contar com funções 
operacionais adequadas — incluindo 
monitoramento e asseguração — 
dentro da organização. O IIA endossa o 
modelo das três linhas de defesa como 
um modo de explicar a relação entre 
essas funções e como um guia sobre 
como dividir as responsabilidades:

1 . Primeira linha de defesa — funções 
responsáveis pelo gerenciamento 
dos riscos.

2 . Segunda linha de defesa — 
funções que supervisionam ou são 
especializadas em gerenciamento 
de riscos e compliance.

3 . Terceira linha de defesa — funções 
responsáveis pela asseguração 
independente, principalmente 
auditoria interna.

Figura 8 Modelo das três linhas de defesa
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Three lines of defence: as outlined by the chartered Institute 
of Internal Auditors (IIA)49: The board provides direction 
to senior management by setting the organization’s risk 
appetite. It also seeks to identify the principal risks facing the 
organization. Thereafter, the board assures itself on an ongoing 
basis that senior management is responding appropriately 
to these risks. The board delegates primary ownership and 
responsibility for operating risk management and control to 
the CEO and senior management. It is management’s task to 
provide leadership and direction to the employees in respect of 
risk management, and to control the organization’s overall risk-
taking activities in relation to the agreed level of risk appetite. To 
ensure the effectiveness of an organization’s risk-management 
framework, the board and senior management need to be able 
to rely on adequate line functions – including monitoring and 
assurance functions – within the organization. The IIA endorses 
the three lines of defence model as a way of explaining the 
relationship between these functions and as a guide to how 
responsibilities should be divided:

1. The first line of defence – functions that own and
manage risk

2. The second line of defence – functions that oversee or
specialize in risk management, compliance

3. The third line of defence – functions that provide
independent assurance, above all internal audit
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Figure 8: Three lines of defence model
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