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PREFÁCIO E INTRODUÇÃO

Estamos no meio da série de desafios mais severa que o 
mundo experimentou, desde a Segunda Guerra Mundial. A 
pandemia COVID-19 exacerbou as desigualdades 
econômicas, sociais e climáticas. Devemos mobilizar a 
sociedade global para reequilibrar nosso mundo para o 
benefício de todos. E o setor privado tem um papel crítico a 
desempenhar.

O Conselho Internacional de Negócios (IBC) está na 
vanguarda desse reequilíbrio do objetivo corporativo. Em 
2017, o IBC liderou o compromisso de mais de 140 CEOs para 
alinhar seus valores e estratégias corporativas com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

É neste contexto que apresentamos as conclusões do nosso 
projeto de definição de métricas comuns para a criação de 
valor sustentável, lançado na Reunião Anual do Fórum 
Económico Mundial em janeiro de 2020. 

O IBC convidou o Fórum - em colaboração com Deloitte, EY, 
KPMG e PwC - para identificar um conjunto de métricas ESG 
materiais universais e divulgações recomendadas que poderiam ser 
refletidas nos principais relatórios anuais das empresas, de forma 
consistente, em todos os setores da indústria e países. 

As métricas devem ser passíveis de verificação e garantia, para 
aumentar a transparência e o alinhamento entre empresas, 
investidores e todas as partes interessadas.

O objetivo mais amplo era - e continua sendo - “que as empresas 
IBC comecem a relatar coletivamente nesta base, em um esforço 
para encorajar uma maior cooperação e alinhamento, entre os 
padrões existentes, bem como para catalisar o progresso em 
direção a uma solução sistêmica, como um padrão internacional de 
contabilidade geralmente aceito a esse respeito. ”

De janeiro até julho, mais de 200 empresas, também investidores e 
outros participantes importantes, geraram feedback valioso. A 
grande maioria dos membros participantes do IBC se 
comprometendo a relatar as métricas na primeira oportunidade. 
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Todo o feedback foi considerado, mas a contribuição dos membros 
do IBC foi priorizada. Os dados da pesquisa de consulta 
forneceram a principal fonte de informação no refinamento das 
métricas, com feedback qualitativo informando o refinamento das 
métricas que atraíram suporte variável.

Dos entrevistados IBC para a pesquisa, 88% concordaram que os 
relatórios sobre um conjunto de métricas e divulgações ESG 
universais e independentes do setor seriam úteis para sua 
empresa, enquanto 91% concordaram que tais relatórios seriam 
úteis para os mercados financeiros e a economia em geral. 

Os respondentes corporativos não-IBC tiveram pontuações quase 
iguais nas mesmas perguntas. Dois terços de todas as empresas 
pesquisadas, tanto IBC quanto não-IBC, disseram que desejam e 
são capazes de relatar as principais métricas e divulgações em seus 
principais relatórios anuais. 

Entre os investidores que responderam à pesquisa online, uma 
clara maioria concordou que os relatórios corporativos sobre um 
conjunto de divulgações e métricas ESG universais e 
independentes do setor seriam úteis para eles. 

PERFIL DOS PARTICIPANTES ABAIXO:
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Investidores: 66

Companhias
IBC : 60

Companhias 
não-IBC : 30

ONGs: 7
Framework developers : 2

Organizações internacionais : 6

Standard setters: 5

Outras coalizões e iniciativas: 9

Coalizão de investidores: 2

Provedores de dados: 9

Stock exchangers: 3
Reguladores: 1



MÉTRICAS PRINCIPAIS

Um conjunto de 21 métricas de importância crítica. Essas são 
principalmente métricas quantitativas para as quais as 
informações já estão sendo relatadas por muitas empresas ou 
podem ser obtidas com esforço razoável. Elas se concentram 
principalmente em atividades dentro dos próprios limites de 
uma organização.

MÉTRICAS EXPANDIDAS

Um conjunto de 34 métricas com um escopo de cadeia de 
valor mais amplo que representam uma forma mais avançada 
de medir e comunicar a criação de valor sustentável.

As métricas são organizadas em quatro pilares, alinhados com 
os ODS e os principais domínios ESG: Princípios de 
Governança, Planeta, Pessoas e Prosperidade. 

RESULTADO:

A Comissão Europeia está revisando sua Diretiva de Relatórios 
Não-Financeiros. A Organização Internacional de Comissões de 
Valores (IOSCO) manifestou sua intenção de acelerar a 
harmonização dos padrões de sustentabilidade. 

A US Securities and Exchange Commission (SEC) alterou suas 
regras para melhorar as divulgações de capital humano. A 
Fundação para Normas Internacionais de Relatórios Financeiros 
(IFRS) concordou em fazer uma consulta s como ampliar seu 
mandato para incluir questões de sustentabilidade. A Federação 
Internacional de Contadores (IFAC) apelou à criação de um 
Conselho de Normas Internacionais de Sustentabilidade para 
sentar ao lado do Conselho de Normas Internacionais de 
Contabilidade (IASB). 

Enquanto isso, o Climate Disclosure Standards Board (CDSB), a 
Global Reporting Initiative (GRI), o International Integrated
Reporting Council (IIRC) e o Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) - pela primeira vez, se comprometeram a trabalhar 
por uma visão conjunta.
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Dentro de cada um dos pilares, foram 
selecionadas métricas e divulgações que 
melhor combinam a universalidade entre 
setores e regiões geográficas e que 
permitem às empresas demonstrar seu 
compromisso com a criação de valor 
sustentável a longo prazo.

OS 4 PILARES

A definição de governança 
está evoluindo à medida que 
se espera, cada vez mais, que 
as organizações definam e 
incorporem seu propósito ao 
centro de seus negócios. 
Mas os princípios de agência, 
responsabilidade e 
administração continuam a ser 
vitais para uma verdadeira 
“boa governança”.

GOVERNANÇA PLANETA PESSOAS PROSPERIDADE

A performance de cada um dos quatro 
pilares: princípios de governança, planeta, 
pessoas, prosperidade - está interligada com 
a do outro. As métricas não podem ser 
analisadas isoladamente. 

Os seguintes critérios foram usados para

filtrar e priorizar todos os temas e métricas:

1. Consistência com estruturas e padrões existentes 

2. Materialidade para a criação de valor a longo prazo 

3. Extensão da capacidade de ação 

4. Universalidade entre setores e negócios modelos 

5. Monitorar a viabilidade de relatórios 
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A ambição de proteger o 
planeta da degradação, 
inclusive por meio do 
consumo e da produção 
sustentáveis, da gestão 
sustentável de seus recursos 
naturais e de ações urgentes 
em relação às mudanças 
climáticas, de forma que 
possa atender às 
necessidades das gerações 
presentes e futuras.

A ambição de erradicar a 
pobreza e a fome, em todas 
as suas formas e dimensões, 
e de garantir que todos os 
seres humanos possam 
realizar seu potencial com 
dignidade e igualdade e em 
um ambiente saudável.

A ambição de garantir que 
todos os seres humanos 
possam ter uma vida 
próspera e plena e que o 
progresso econômico, social 
e tecnológico e que ocorra 
em harmonia com a 
natureza.



SOBRE MATERIALIDADE

Este projeto usa o termo “material” para significar 
informações que são importantes, relevantes e / ou 
críticas para a criação de valor de longo prazo. A 
questão da materialidade e o que deve ser divulgado 
nos relatórios anuais variam de acordo com as 
regulamentações e expectativas regionais, 
principalmente nos Estados Unidos.

Nossa perspectiva é que as métricas recomendadas 
refletem não apenas os impactos financeiros, mas 
informações "pré-financeiras" que podem não ser 
estritamente materiais no curto prazo, mas são 
relevantes para a sociedade e o planeta e, portanto, 
podem se tornar relevantes para as finanças 
desempenho a médio ou longo prazo.

Embora encorajemos a ampla adoção dessas 
métricas e sua inclusão nos relatórios convencionais, 
entendemos que as empresas aplicarão suas próprias 
lentes de materialidade para informar o que 
divulgam e o que explicam.

MATERIALIDADE DINÂMICA

Esta iniciativa usa “material” e “materialidade” para referir-se a 
informações que são importantes, relevantes e / ou crítica para a 
criação de valor a longo prazo. Sendo:
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Reportando sobre assuntos que refletem 
impactos significativos na economia, meio 
ambiente e pessoas.

Para vários usuários com vários 
objetivos, para quem quiser 
entender os aspectos positivos e 
negativos das contribuições da 
companhia para o desenvolvimento 
sustentável

Tópicos podem se 
mover de forma  
gradual ou muito 
rápido.

Reportando no subconjunto de tópicos 
de sustentabilidade que são materiais
para criação de valor das empresas.

Reportando o que já
está refletido nas finanças,
incluindo suposições e 
projeções de fluxo de caixa.

Especificamente para 
o subconjunto de 
bjetivos principais e 
para aprimorar as 
decisões econômicas 
desses usuários.



As métricas e divulgações recomendadas não são 
apenas pontos de dados isolados. As empresas são 
incentivadas a incluir comentários contextuais de 
apoio em suas divulgações, pois isso agregará valor 
aos dados. 

É sabido que nem todas as empresas acharão fácil 
relatar imediatamente todas as métricas 
recomendadas. No entanto, a ambição é que as 
empresas embarquem em uma jornada que leve ao 
relato das métricas centrais e expandidas - no espírito 
de abraçar o capitalismo de stakeholders.

As métricas expandidas apresentam um caminho 
para as empresas melhorarem continuamente a 
profundidade, a amplitude e a sofisticação de seus 
relatórios sobre questões de preocupação 
econômica, ambiental e social.

A seguir: PILAR 1

PRINCÍPIOS DA

GOVERNANÇA
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Muitas empresas que usam as recomendações de pilares 
estarão sujeitas a estruturas de governança geral, com base 
em seu país de incorporação ou outros requisitos 
regulamentares; muitas também aplicarão uma estrutura 
externa que se concentra especificamente em questões 
ambientais, sociais e questões de governança. 

O pilar de Governança estabelece prioridades de nível básico 
para relatórios que se baseiam em tais estruturas, mas não 
tem a intenção de substituí-las.

TEMAS 

1. PROPÓSITO DE GOVERNANÇA: Em seu relatório Principles
for Purposeful Business, a British Academy declara: 

“O propósito dos negócios é resolver os problemas das 
pessoas e do planeta de forma lucrativa, e não lucrar em 

causar problemas.” 

Tanto o Fórum Econômico Mundial, quanto a Business 
Roundtable afirmaram que importância do objeto social e 
criação de valor de longo prazo para todas as partes, 
incluindo os acionistas.
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2. QUALIDADE DO CORPO DIRETIVO: Este tema aborda até 
que ponto a forma e a função do corpo diretivo estão 
alinhadas com a criação de valor de longo prazo.

3.  ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS : O envolvimento 
eficaz de STAKEHOLDERS deve garantir um processo 
robusto para identificar e selecionar as partes interessadas 
relevantes (por exemplo, funcionários, clientes, fornecedores, 
comunidades locais e acionistas) e para solicitar 
proativamente suas opiniões, ao mesmo tempo que 
descreve a frequência e o método de engajamento. 

4. COMPORTAMENTO ÉTICO: Um ambiente operacional 
que promova o comportamento ético é um  componente 
essencial da boa governança e da criação de valor de longo 
prazo, em total  conformidade com as leis e 
regulamentações.

5. SUPERVISÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES: A 
incorporação explícita dos riscos e oportunidades associados 
aos tópicos econômicos, ambientais e sociais na governança 
da empresa e processos relacionados é essencial para 
priorizar e abordar essas questões ao longo do tempo e para 
a criação de valor a longo prazo, incluindo a administração 
de dados digitais.
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4. COMPORTAMENTO ÉTICO:

Anticorrupção 

• Percentual total de membros do órgão de governança, 
funcionários e parceiros de negócios que receberam 
treinamento sobre as políticas e procedimentos 
anticorrupção da organização, discriminados por região.

• Conselhos de ética protegidos e mecanismos de 
denúncia.

5. SUPERVISÃO DE RISCO E OPORTUNIDADE

• ( ver descrição do tema na página anterior )

MÉTRICAS PRINCIPAIS
1. PROPÓSITO DE GOVERNANÇA:

• Determinando o propósito
O propósito declarado da empresa, expressando os meios pelos 
quais um negócio propõe soluções para questões econômicas, 
ambientais e sociais. 

2. QUALIDADE DO CORPO DIRETIVO

• Composição
Composição do mais alto órgão de governança e seus comitês 
por: competências relacionadas a temas econômicos, ambientais e 
sociais; executivo ou não executivo; independência; mandato no 
órgão de governança; número de outras posições e compromissos 
significativos de cada indivíduo e a natureza dos compromissos; 
gênero; adesão a grupos sociais sub-representados; representação 
das partes interessadas.

3. ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

• Questões materiais que impactam stakeholders
Uma lista dos temas que são materiais para os principais 
stakeholders e para a empresa, como os temas foram identificados 
e como os stakeholders foram engajados. A matriz de 
materialidade sendo um dos modelos possíveis para dar forma a 
este item. 

OBS da tradução: A seguir métricas expandidas.
Não há métrica expandida para engajamento de stakeholders.
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- Benefícios de aposentadoria, incluindo a diferença entre os 
benefícios esquemas e taxas de contribuição para o mais alto 
órgão de governança, executivos seniores e todos os demais 
funcionários.

3. COMPORTAMENTO ÉTICO: 

• Alinhamento estratégico com as políticas de lobby:

As questões significativas que são o foco da 
participação da empresa no desenvolvimento de 
políticas públicas e lobby; a estratégia da empresa 
relevante para essas áreas de foco; e quaisquer 
diferenças entre suas posições de lobby e seu 
propósito, políticas declaradas, objetivos ou outras 
posições públicas.

• Perdas monetárias e comportamentos antiéticos

Montante total de perdas monetárias como 
resultado de procedimentos legais associados a 
fraude, negociação com informações privilegiadas, 
antitruste, comportamento anticompetitivo, 
manipulação de mercado, negligência ou violação 
de outras leis ou regulamentos do setor 
relacionados.

4. SUPERVISÃO DE RISCO E OPORTUNIDADE
Como o mais alto órgão de governança considera as questões 

econômicas, ambientais e sociais ao supervisionar as principais 
decisões de alocação de capital, como gastos, aquisições e 
desinvestimentos.

MÉTRICAS EXPANDIDAS

1. PROPÓSITO DE GOVERNANÇA
descrever como o propósito declarado da empresa está 

incorporado nas estratégias, políticas e objetivos da empresa.

2. QUALIDADE DO CORPO DIRETIVO

• Progresso sobre marcos
Divulgação dos marcos econômicos, ambientais e sociais 
estratégicos materiais que se espera alcançar no ano seguinte, tais 
marcos alcançados a partir do ano anterior. E, como esses marcos 
contribuíram para o valor a longo prazo.

• Remuneração

Políticas de remuneração para o mais alto órgão de 
governança e executivos seniores para os seguintes tipos de 
remuneração: 

- Remuneração fixa e remuneração variável, incluindo remuneração 
baseada em desempenho, 

- Remuneração baseada em ações, bônus e ações diferidas ou 
adquiridas 

- Bônus de inscrição ou pagamentos de incentivo de recrutamento          
- Pagamentos de rescisão 

- Ressarcimentos 
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O Relatório de impacto ambiental de prática líder usa dados 
como a densidade populacional onde ocorre a taxa do ar. 
Avanços recentes nesta área incluem uma publicação do 
Protocolo do Capital Natural, 16 que oferece uma estrutura 
padronizada para a identificação, medição e avaliação dos 
impactos e dependências do capital natural; uma norma ISO 
17 (ISO 14008), cobrindo a avaliação monetária de impactos 
ambientais e ambientais relacionados; e o lançamento da 
Value Balancing Alliance, uma iniciativa empresarial para criar 
um padrão global de avaliação e avaliação de impacto que 
esteja disponível gratuitamente para todas as empresas. 

Seis ODS são relevantes para divulgações ambientais corporativas:

1. Água limpa e saneamento

2. Energia limpa e acessível

3. Produção e consumo responsáveis

4. Ação sobre o clima

5. Vida na água

6. Terra e vida

Os impactos comerciais sobre o meio ambiente podem 
resultar em danos significativos à sociedade e a resposta a 
esses impactos por parte de clientes, reguladores e outras 
partes interessadas pode criar oportunidades e riscos 
comerciais materiais. 

Conforme a visibilidade dos impactos comerciais no planeta 
aumenta, as expectativas de responsabilidade corporativa se 
estendem ao longo da cadeia de valor, o risco comercial é 
ampliado.

Se as empresas não relatam seu impacto ambiental, terceiros 
podem preencher o vazio das informações com narrativas 
duvidosas, impactando o negócio. Esse é um argumento claro 
para que as empresas relatem suas metas e ações.  

As empresas há muito entenderam que relatar métricas 
simples de produção (por exemplo, toneladas de poluentes 
atmosféricos) é insuficiente por si só, se o objetivo é entender 
os impactos reais no planeta e na sociedade. Felizmente, 
mensurações, notícias e relatórios de impacto ambiental 
genuínos estão amadurecendo rapidamente e, agora, são 
realizados rotineiramente e em escala por um número 
crescente de grandes empresas. 

PILAR 2



TEMAS
Identificamos sete temas ambientais de importância particular 
para o planeta, a sociedade e os negócios:

1. MUDANÇAS CLIMÁTICAS

2. DAS PERDAS DA NATUREZA: relatório de 2020 do Fórum 
Econômico Mundial e da PwC concluiu que US $ 44 trilhões 
de geração de valor econômico - mais da metade do PIB total 
do mundo - é moderada ou altamente dependente da 
natureza e dos serviços que ela fornece. 

3. DISPONIBILIDADE DE ÁGUA: O acesso à água potável e 
saneamento é um direito humano básico. No entanto, em 
partes do mundo com escassez de água e infraestrutura de 
água pobre, este direito humano frequentemente não é 
cumprido.

4. POLUIÇÃO DO AR: partículas finas e óxidos de enxofre e 
nitrogênio são a principal causa de problemas de saúde e 
morte prematura em todo o mundo.

5. POLUIÇÃO DA ÁGUA: uma ampla gama de produtos 
químicos tóxicos, metais pesados, hidrocarbonetos, 
patógenos transmitidos pela água, sólidos em suspensão e 
até mesmo calor.

6. RESÍDUOS SÓLIDOS: A prevalência de plásticos 
descartáveis, combinada com a má gestão de resíduos em 
muitas partes do mundo, levou a grande quantidade de lixo 
na terra e nos oceanos e danos ecológicos significativos.
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7. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS: A transição para uma 
economia mais circular apresenta uma série de 
oportunidades e riscos para as empresas.

MÉTRICAS PRINCIPAIS
1. MUDANÇA CLIMÁTICA: 

• Relatar para todos os gases de efeito estufa relevantes 
(por exemplo, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 
gases F etc.), relatar em toneladas métricas de dióxido de 
carbono equivalente (tCO2e) emissões de escopo 1 e 2 
do GHG Protocol. 

• Estimar e relatar as emissões de material (GHG Protocol
Escopo 3), quando apropriado. Implementar 
integralmente as recomendações da Força-Tarefa sobre 
Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD).

• Se necessário, divulgue um cronograma de, no máximo 
três anos, para a implementação completa. Divulgue se 
você definiu ou se comprometeu a definir metas de 
emissões de GEE que estejam alinhadas com as metas do 
Acordo de Paris - limitar o aquecimento global a bem 
abaixo de 2 °C, acima dos níveis pré-industriais e buscar 
esforços para limitar o aquecimento a 1,5 °C - e para 
atingir emissões líquidas zero, antes de 2050.
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MÉTRICAS EXPANDIDAS

1. MUDANÇA CLIMÁTICA: 

• Metas de emissões de GEE alinhadas a Paris
Isso deve incluir a definição de uma data antes de 2050 na qual 
você alcançará as emissões líquidas de gases de efeito estufa e 
metas de redução provisórias, com base nas metodologias 
fornecidas pela iniciativa de Metas Baseadas na Ciência, se 
aplicável.

Se uma abordagem alternativa for adotada, divulgue a 
metodologia usada para calcular as metas e a base na qual elas 
cumprem as metas do Acordo de Paris.

• Impacto das emissões de GEE
Relate ao longo de toda a cadeia de valor (GHG Protocol
Escopo 1, 2 e 3) o impacto valorizado das emissões de gases de 
efeito estufa. Divulgue a estimativa do custo social do carbono 
usado e a fonte ou base para essa estimativa.

2. DAS PERDAS DA NATUREZA:

• Relate o número e a área (em hectares) de locais 
possuídos, arrendados ou administrados em ou 
adjacentes a áreas protegidas e / ou áreas-chave de 
biodiversidade (KBA).

3. DISPONIBILIDADE DE ÁGUA DOCE:

• Consumo e retirada de água em áreas com escassez 
de água

Relatório para as operações em que são materiais: 
megalitros de água retirada, megalitros de água consumida 
e a porcentagem de cada um em regiões com estresse 
hídrico de linha de base alto ou extremamente alto, de 
acordo com a ferramenta WRI Aqueduct water risk atlas. 
Estimar e relatar as mesmas informações para toda a cadeia 
de valor (upstream e downstream), quando apropriado.

OBS da tradução

São somente 3 métricas principais para o pilar planeta.
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3. DISPONIBILIDADE DE ÁGUA

• Impacto do consumo e retirada de água doce 
Relate o impacto valorizado do consumo e retirada de água 
doce.

4. POLUIÇÃO DO AR 

• Poluição
Relate óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (Sox), 
material particulado e outras emissões atmosféricas significativas. 
Sempre que possível, estime a proporção de emissões 
especificadas que ocorrem em ou adjacentes a áreas urbanas / 
densamente povoadas. 

• Impacto da poluição do ar 
o impacto valorizado da poluição do ar, incluindo óxidos de 
nitrogênio (Nox), óxidos de enxofre (Sox), partículas em 
suspensão e outras emissões atmosféricas significativas.

5. POLUIÇÃO DA ÁGUA

• Nutrientes

Faça uma estimativa e relate sempre que houver material ao 
longo da cadeia de valor: toneladas métricas de nitrogênio, 
fósforo e potássio em fertilizantes consumidos. 

2. PERDAS NA NATUREZA

Todas as métricas abaixo devem ser apuradas ao longo 
de toda a cadeia de valor:

• Uso da terra e sensibilidade ecológica 
Relatório de operações (se aplicável) e cadeia de 
abastecimento completa (se material):

- Área de terra usada para a produção de commodities 
básicas de plantas, animais ou minerais.

- Variação homóloga da área de terreno utilizada para a 
produção de produtos básicos vegetais, animais ou minerais. 
- Porcentagem da área do terreno no ponto 1 acima ou do 
total insumos de commodities vegetais, animais e minerais 
por massa ou custo, cobertos por um padrão de certificação 
de sustentabilidade ou programa formalizado de manejo 
sustentável.

- Divulgue os padrões de certificação ou a descrição dos 
programas de manejo sustentável junto com o percentual da 
área total do terreno, massa ou custo coberto por cada 
padrão / programa de certificação.

• Impacto do uso e conversão da terra 
o impacto valorizado do uso da terra e da 
conversão dos ecossistemas.



• Impacto da poluição da água
relatar o impacto valorizado da poluição da água, incluindo 
o excesso de nutrientes, metais pesados e outras toxinas.

6. RESÍDUOS SÓLIDOS

• Plásticos descartáveis 
Relate as toneladas métricas estimadas de plástico 
descartável consumidas. 

Divulgar as aplicações mais significativas do plástico 
descartável identificadas, a abordagem de quantificação 
utilizada e a definição de plástico descartável adotada. 

• Impacto da eliminação de resíduos sólidos
Relate o impacto social valioso da eliminação de resíduos 
sólidos, incluindo plásticos e outros fluxos de resíduos
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7. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

• Circularidade de recursos 
Relate as métricas de circularidade de recursos mais 
adequadas para toda a empresa e / ou a nível de produto, 
material ou local, conforme aplicável. 

As métricas potenciais incluem (mas não estão limitadas a) os 
Indicadores de Transição Circular (WBCSD), indicadores 
desenvolvidos pela Ellen MacArthur Foundation e métricas 
desenvolvidas pela empresa. 

Divulgue a abordagem metodológica usada para calcular a 
(s) métrica (s) de circularidade escolhida (s) e a justificativa 
para a escolha da (s) métrica (s).



PESSO
A

S

16

Espera-se que as organizações adotem os direitos 
humanos, promovendo locais de trabalho diversificados e 
inclusivos, com remuneração igual para trabalho de igual 
valor. E oferecendo a todos aqueles com interesse na 
criação de valor da empresa a oportunidade de prosperar 
e crescer.

A Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento 
Sustentável coloca as pessoas na frente e no centro ao 
declarar: 

“Nós estão determinados a acabar com a pobreza e a fome, 
em todos suas formas e dimensões, e para garantir que 
todos os seres humanos podem cumprir seu potencial com 
dignidade e igualdade e em um ambiente saudável.”

O crescimento das pessoas - em conhecimento, 
prosperidade e bem-estar - é fundamental para o sucesso 
de todas as organizações e sociedades. A força de 
trabalho qualificada e saudável cria valor financeiro e 
não-financeiro, ao mesmo tempo que permite mitigar 
riscos, manter uma licença para operar e fortalecer os 
relacionamentos com as partes interessadas.

PILAR 3

O impacto sem precedentes do COVID-19 desencadeou 
uma ruptura massiva de negócios e sociedades, infligindo 
privações aos trabalhadores nos setores formal e informal 
em todo o mundo. O movimento Black Lives Matter trouxe 
atenção renovada às muitas desigualdades enfrentadas 
pelas pessoas de cor e minorias étnicas. 

O valor das pessoas pode ser dividido em capital humano 
(conhecimento individual, habilidades, competências e 
atributos) e capital social (redes, normas compartilhadas, 
valores e compreensão).

Embora as realizações relacionadas às pessoas estejam 
fortemente ligadas a todos os ODS, sua importância é 
destacada especificamente em seis objetivos:

1. Não à pobreza
2. Saúde e bem-estar para todos
3. Educação de qualidade
4. Igualdade de gêneros
5. Trabalho decente e crescimento econômico
6. Redução das desigualdades
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Identificamos três temas que não apenas sustentam os 
seis ODS acima, mas também distinguem o desempenho 
corporativo significativo e a divulgação:

1. DIGNIDADE E IGUALDADE: Este tema se concentra 
em oferecer oportunidades equitativas a todos os 
funcionários em recrutamento e seleção, 
treinamento, desenvolvimento e promoção.    
Embora as realizações relacionadas às pessoas 
estejam fortemente ligadas a todos os ODS, sua 
importância é destacada especificamente em seis 
objetivos: gênero, raça, idade, etnia, habilidade e 
orientação sexual, na promoção de em um ambiente 
de trabalho onde todos os funcionários se sintam 
valorizados e respeitados e recebam tratamento 
justo com remuneração e benefícios adequados. 

2. SAÚDE E BEM-ESTAR: Esse tema exige que as 
organizações garantam a saúde, a segurança e o 
bem-estar mental, físico e social de todas as pessoas 
em suas operações e cadeias de valor. As empresas 
precisam manter elevados padrões de trabalho em

TEMAS

suas cadeias de valor, fortalecimento do relacionamento e 
compartilhamento de informações com clientes e 
fornecedores.
As empresas que mantêm altos padrões de saúde, 
segurança e direitos trabalhistas podem ter níveis mais altos 
de produtividade dos funcionários e eficiência operacional. 
Trabalhar pro-ativamente nessas áreas de negócios ajudará 
a identificar e mitigar riscos.

3. COMPETÊNCIAS PARA O FUTURO: Para enfrentar o 
desafio da lacuna de competências, as empresas devem 
aumentar o investimento em treinamento, educação e 
requalificação de sua força de trabalho para aproveitar as 
oportunidades de mudança de padrões de trabalho e locais 
de trabalho devido a novas ferramentas e tecnologias. De
acordo com o Fórum Econômico Mundial, mais da metade 
(54%) de todos os funcionários exigirão uma requalificação 
significativa até 2022. Os negócios de hoje devem ter como 
objetivo equipar as pessoas com as habilidades de que 
precisam para inovar e, assim, criar empregos e 
prosperidade, medida em capital financeiro e humano. 
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1. DIGNIDADE E IGUALDADE: 

• Diversidade e inclusão
Porcentagem de funcionários por categoria de funcionário, 
por faixa etária, gênero e outros indicadores de diversidade 
(por exemplo, etnia).

• Igualdade Salarial
Proporção entre o salário base e a remuneração de cada 
categoria funcional, por unidades operacionais e entre 
homens e mulheres, grupos étnicos e outras áreas de 
igualdade relevantes.

• Nível Salarial
Proporção do salário mais baixo, discriminado por gênero, 
em comparação com o salário-mínimo local. Razão entre a 
remuneração total anual do CEO e a remuneração média 
total anual de todos os funcionários, exceto o CEO. 

Explicação das operações e fornecedores considerados de 
risco significativo para casos de trabalho infantil, trabalho 
forçado ou obrigatório. 

Esses riscos podem surgir em relação a: 

a) tipo de operação (como planta de manufatura) e tipo de 
fornecedor

b) países ou áreas geográficas com operações e 
fornecedores considerados de risco.

MÉTRICAS PRINCIPAIS

2. SAÚDE E BEM-ESTAR

• Saúde e segurança 
O número e a taxa de fatalidades como resultado de lesões 
relacionadas ao trabalho; lesões relacionadas ao trabalho de 
alta consequência (excluindo fatalidades); lesões relacionadas 
ao trabalho registráveis; principais tipos de acidentes de 
trabalho; e o número de horas trabalhadas. Uma explicação de 
como a organização facilita o acesso dos trabalhadores a 
serviços médicos e de saúde não-ocupacionais.

3. COMPETÊNCIAS PARA O FUTURO

• Treinamento
Média de horas de treinamento por funcionário, durante o 
período de relatório, por gênero e categoria de funcionário 
(Gastos médios com treinamento e desenvolvimento por 
funcionário em tempo integral (custo total de treinamento 
oferecido aos funcionários dividido pelo número de 
funcionários).
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1. DIGNIDADE E IGUALDADE 

• Diferença salarial
• Diferença salarial média do salário base e remuneração 

de funcionários relevantes em tempo integral com base 
no gênero (mulheres para homens) e indicadores de 
diversidade (por exemplo, BAME para não-BAME) ao 
nível da empresa ou por localização significativa de 
operação. 

• Razão entre a remuneração total anual para o indivíduo 
mais bem pago da organização, em cada país de 
operações significativas e a remuneração total anual 
média para todos os funcionários (excluindo o indivíduo 
mais 

• Incidentes de discriminação e assédio e o valor das 
perdas monetárias:  

Número de incidentes de discriminação e assédio, status dos 
incidentes e ações tomadas, e o valor total de perdas 
monetárias como resultado de processos legais associados a: 
a) violações da lei; 

b) discriminação no emprego.

• Salário digno 
Salários atuais em relação ao salário-mínimo para 
empregados e contratados nos estados e localidades onde a 
empresa opera.

MÉTRICAS EXPANDIDAS

• Liberdade de associação e negociação coletiva em risco 
1. Percentual da força de trabalho ativa coberta por acordos de 
negociação coletiva.
2. Uma explicação sobre a avaliação realizada em 
fornecedores, em que o direito à liberdade de associação e 
negociação coletiva está em risco, incluindo as medidas 
tomadas pela organização para fazer face a esses riscos.

• Revisão de direitos humanos, impacto de queixas e 
escravidão moderna 

1. Número total e percentual de operações que foram sujeitas a 
análises de direitos humanos ou avaliações de impacto em 
direitos humanos, por país.
2. Número e tipo de queixas relatadas com impactos 
associados relacionados a uma questão importante de direitos 
humanos no período do relatório e uma explicação sobre o tipo 
de impactos.
3. Número e porcentagem de operações e fornecedores 
considerados de risco significativo de ocorrência de trabalho 
infantil, trabalho forçado ou obrigatório. 

Tais riscos podem surgir em relação a: 
a) tipo de operação (como planta de manufatura) e tipo de 
fornecedor; 
b) países ou áreas geográficas com operações e fornecedores 
considerados em risco.
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2. SAÚDE E BEM-ESTAR

• Impactos monetizados de incidentes relacionados ao 
trabalho na organização:

Multiplique o número e o tipo de incidentes ocupacionais 
pelos custos diretos para funcionários, empregadores por 
incidente (incluindo ações e / ou multas de reguladores, 
danos materiais, custos de saúde, custos de compensação 
para funcionários).

• Bem-estar do funcionário
1. O número de fatalidades como resultado de problemas 
de saúde relacionados ao trabalho, acidentes de trabalho 
registrados e os principais tipos de problemas de saúde 
relacionados ao trabalho para todos os empregados e 
trabalhadores. 
2.
a) Porcentagem de funcionários que participam de 
programas de saúde e bem-estar de "melhores práticas"
b) Taxa de absentismo (AR) de todos os funcionários.

MÉTRICAS EXPANDIDAS

3. COMPETÊNCIAS PARA O FUTURO

• Número de posições qualificadas não preenchidas

1. Número de posições qualificadas não-preenchidas.

2. Percentual de cargos qualificados não-preenchidos para os   
quais a empresa contratará candidatos não-qualificados e os 
treinará (%).

• Impactos monetizados do treinamento
Aumento da capacidade de ganho como resultado da 
intervenção de treinamento.
1. Investimento em treinamento como percentual (%) da folha 

de pagamento.
2. Eficácia do treinamento e desenvolvimento por meio de 

aumento de receita, ganhos de produtividade, engajamento de 
funcionários e / ou taxas de contratação interna.
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A Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento 
Sustentável identifica a prosperidade como uma área de 
importância crítica: 

“Estamos determinados a garantir que todos os seres 
humanos possam desfrutar de uma vida próspera e 
gratificante e que o progresso econômico, social e 
tecnológico ocorra em harmonia com a natureza.” 

O Relatório de Síntese do Secretário-Geral da ONU 
reconhece que a prosperidade é um elemento essencial 
para cumprir os ODS e define como crescimento  “uma 
economia forte, inclusiva e transformadora”. E descreve:

- Crescimento econômico, baseado em empregos 
decentes, meios de vida sustentáveis, aumento da renda 
real, proteção social e acesso a serviços financeiros para 
todas as pessoas

- Inovação e transformação de modelos de negócios para 
criar valor compartilhado, incluindo investimentos em 
infraestrutura sustentável e resiliente, assentamentos, 
industrialização, PMEs, energia e tecnologia.

- Prosperidade compartilhada e crescimento equitativo,
com base na produção 

Essas características básicas de prosperidade estão 
relacionadas aos seguintes ODS:

• Não à pobreza

• Trabalho decente e crescimento econômico

• Indústria, inovação e infraestrutura

• Redução de desigualdades

A criação de valor sustentável, a longo prazo, é crítica para o 
desempenho dos negócios, vantagem competitiva, 
mitigação de riscos e fortalecimento das relações com as 
partes interessadas. Trata -se das empresas medirem e 
demonstrarem como estão contribuindo para a sociedade e 
os ODS. 



Identificamos três temas inter-relacionados dos padrões 
de relatórios existentes e do cenário de estrutura que 
ajudam a distinguir os aspectos mais importantes da 
prosperidade:

1. GERAÇÃO DE EMPREGO E RIQUEZA: As empresas 
podem e devem criar valor econômico significativo para 
funcionários, acionistas e a sociedade em geral, por 
meio da criação de empregos, retenção de funcionários 
e investimentos na capacidade produtiva da economia. 
Esses investimentos contribuem para melhores padrões 

de vida e criação de riqueza a longo prazo. 

2. INOVAÇÃO DE MELHORES PRODUTOS E 
SERVIÇOS: As empresas têm um papel importante a 
desempenhar na criação e comercialização de soluções 
para questões desafiadoras e complexas, 
especialmente inovações relacionadas ao meio 
ambiente (por exemplo, cadeias de suprimentos e 
produtos sustentáveis).

TEMAS
3. VITALIDADE COMUNITÁRIA E SOCIAL:  As empresas 
contribuem com recursos que podem e devem apoiar o 
tecido social e a vitalidade das comunidades em que atuam, 
diretamente no caso de investimentos nas comunidades e 
indiretamente por meio de impostos pagos para ajudar a 
financiar os serviços do governo para essas comunidades.

MÉTRICAS PRINCIPAIS
1. EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RIQUEZA

• Número absoluto e taxa de emprego

• Número total e taxa de novas contratações de funcionários, 
durante o período coberto pelo relatório, por faixa etária, 
gênero, outros indicadores de diversidade e região.

• Número total e taxa de rotatividade de empregados, durante 
o período coberto pelo relatório, por faixa etária, gênero, 
outros indicadores de diversidade e região.

2. CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA
• Valor econômico direto gerado e distribuído (EVG & D), em 

regime de acréscimo, cobrindo os componentes básicos para 
as operações globais da organização, idealmente dividido 
por: 

- Receitas 

- Custos operacionais 

- Salários e benefícios dos funcionários 

- Pagamentos a provedores de capital 
- Pagamentos ao governo 

- Investimento na comunidade 
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Assistência financeira recebida do governo: valor 
monetário total da assistência financeira recebida pela 
organização de qualquer governo durante o período 
coberto pelo relatório.

• Contribuição de investimento financeiro
Total de despesas de capital (CapEx) menos depreciação, 
apoiado por narrativa para descrever a estratégia de 
investimento da empresa. Recompras de ações mais 
pagamentos de dividendos, apoiados por narrativa para 
descrever a estratégia da empresa para retornos de capital 
aos acionistas.

3.   INOVAÇÃO E MELHORIA DE PROD. E SERVIÇOS

a) Despesas totais de P&D ($) 
b) Custos totais relacionados com                                 
pesquisa e desenvolvimento.

4.   CONTRIBUIÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL
Imposto total pago: O imposto global total suportado pela 
empresa, incluindo imposto de renda corporativo, imposto 
de propriedade, impostos sobre vendas, impostos sobre a 
folha de pagamento pagos pelo empregador e outros 
impostos que constituem custos para a empresa, por 
categoria de impostos.

MÉTRICAS EXPANDIDAS 

1. EMPREGO E GERAÇÃO DE RIQUEZA 

• Apoio a investimentos em infraestrutura e serviços 
Divulgação qualitativa para descrever os componentes abaixo: 

- Extensão do desenvolvimento de investimentos 
significativos em infraestrutura e serviços suportados.

- Impactos atuais ou esperados nas comunidades e 
economias locais, incluindo impactos positivos e 
negativos quando relevante. 

- Se esses investimentos e serviços são comerciais,     
em espécie ou trabalhos pro-bono.

• Impactos econômicos indiretos significativos 
• Exemplos de impactos econômicos indiretos significativos 

identificados na organização, incluindo impactos positivos e 
negativos. 

• Importância dos impactos econômicos indiretos no contexto 
de referências externas e prioridades das partes interessadas 
(por exemplo, padrões nacionais e internacionais, protocolos, 
agendas de políticas).
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2. INOVAÇÃO E MELHORIA DE PROD. E SERVIÇOS 

• Valor social gerado 
Porcentagem da receita de produtos e serviços 
projetados para fornecer benefícios sociais 
específicos ou para enfrentar desafios de 
sustentabilidade específicos.

• Índice de Vitalidade
Porcentagem da receita bruta de linhas de 
produtos adicionadas nos últimos três (ou cinco) 
anos, calculada como as vendas de produtos que 
foram lançados nos últimos três (ou cinco) anos 
divididos pelo total de vendas, apoiado por 
narrativa que descreve como a empresa inova para 
enfrentar desafios específicos de sustentabilidade.

3. CONTRIBUIÇÃO COMUNITÁRIA E 
SOCIAL

• Investimento Social Total  
O Investimento Social Total (TSI) soma os recursos 
de uma empresa usados para "S" nos esforços 
ESG, definidos pelo Guia de Avaliação do CECP. 

Nos últimos 12 meses, houve uma aceleração na definição e 
na demanda de padrões, com investidores e fundos de 
pensão demonstrando grande interesse em um sistema de 
relatórios mais harmonizado para a sustentabilidade e 
impactos. 
As mudanças que o projeto IBC busca fazer estão 

ganhando impulso. 

Iniciativas recentes dignas de nota incluem o seguinte:

A Comissão Europeia anunciou seu Acordo Verde, um 
conjunto de iniciativas políticas e investimentos verdes para 
tornar a Europa neutra em carbono até 2050. Lançou uma 
revisão da Diretiva de Relatórios Não-Financeiros da UE 
(NFRD), com foco na "dupla materialidade" (a materialidade 
dos impactos ambientais e sociais nas finanças das 
empresas, bem como na materialidade dos impactos das 
empresas nas pessoas e no planeta). 

COMO NOSSO TRABALHO SE 
ENCAIXA NO ECOSSISTEMA MAIS 
AMPLO



A Comissão pretende anunciar a proposta NFRD revisto 
no primeiro trimestre de 2021. A Comissão também 
solicitou ao European Financial Reporting Advisory
Group (EFRAG) que criasse um grupo de trabalho para 
fazer recomendações sobre potenciais normas 
europeias de relato não-financeiro, para apresentar uma 
primeira norma ou conjunto de normas preliminares até 
junho 2022.

A US Securities and Exchange Commission (SEC) 
alterou suas regras de divulgação de negócios em 
agosto de 2020 para aumentar o foco nas divulgações 
de capital humano, que, em suas palavras, "podem ser 
um importante impulsionador de valor a longo prazo".

As cinco instituições líderes - CDP, CDSB, GRI, IIRC e 
SASB - prepararam uma apresentação para o Encontro 
de Verão do IBC em agosto de 2020, seguido logo em 
seguida por uma declaração coletiva de intenções, 
articulando sua visão conjunta e compromisso de 
trabalhar em conjunto e com outras partes interessadas 
para a construção de um sistema de relatório 
corporativo internacional mais integrado que é 
defendido pelo IBC e outras partes interessadas. 

Eles reconheceram o forte papel que as empresas já estão 
desempenhando para catalisar uma solução sistêmica e se 
comprometeram a continuar a se envolver com a iniciativa 
do Fórum Econômico Mundial / IBC.

Os curadores da Fundação IFRS, cujos padrões de relatórios 
financeiros são obrigatórios em 144 jurisdições, 
concordaram em junho em consultar a Fundação, ampliando 
seu mandato e incluindo outro definidor de padrões, focado 
em questões de sustentabilidade, sob seu guarda-chuva.

Accountancy Europe, em sua série de liderança de 
pensamento Cogito, propõe uma nova estrutura global de 
relatórios corporativos, com a criação de um International
Non-Financial Reporting Standards Board (INSB) para sentar-
se ao lado do já existente International Accounting
Standards Board (IASB), sob os auspícios da Fundação IFRS 
ou de um órgão de monitoramento alternativo. 

Esta abordagem foi espelhada por ligações da Federação 
Internacional de Contadores (IFAC) para a criação de um 
Conselho de Normas Internacionais de Sustentabilidade 
para sentar ao lado do IASB sob a Fundação IFRS.
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Este projeto tem o potencial de estimular o progresso 
em três níveis: 

CORPORATIVO: 

Ao liderar fazendo, o IBC pode construir uma coalizão 
de empresas influentes comprometidas com a alta 
qualidade e consistência e relatórios comparáveis sobre 
fatores econômicos, ambientais e sociais relacionados à 
criação de valor sustentável.

DEFINIDOR DE PADRÕES: 

O projeto IBC Stakeholder Capitalism Metrics já 
contribuiu para o ímpeto entre estruturas voluntárias e 
definidores de padrões, para fortalecer seu alinhamento 
e interoperabilidade, no interesse de criar um 
ecossistema de relatórios de sustentabilidade global 
mais coerente. A comunidade IBC e a plataforma do 
Fórum Econômico Mundial, em geral, têm o perfil e a 
capacidade de convocação para encorajar ainda mais 
essa cooperação baseada no mercado, bem como 
recomendá-la à atenção das autoridades 
governamentais em todo o mundo.

REGULATÓRIA:

Nos próximos anos, parece provável que haja relatórios 
obrigatórios aprimorados sobre os impactos sociais e 
ambientais, começando na Europa. 

Este projeto oferece às empresas a chance não apenas de 
se antecipar a essa regulamentação, mas também de 
influenciar seu desenvolvimento. Construindo uma massa 
crítica de relatórios comparáveis por grandes empresas no 
nível universal e estratégico em todo o mundo em 
considerações ESG materiais, o IBC pode ajudar a 
demonstrar que uma abordagem, coordenada globalmente, 
para um conjunto prioritário de métricas e divulgações, é 
tanto viável quanto no interesse de promover visão de 
longo prazo para empresas, investidores e outras partes 
interessadas 
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Sabemos que cada empresa está em um estágio 
diferente em termos de relatórios de fatores ESG 
materiais ao seu próprio modelo de negócios.

Nossa esperança é que essas métricas e 
divulgações recomendadas permitam que cada 
empresa forneça a narrativa e os números de que 
seus investidores e acionistas precisam para 
acompanhar a jornada corporativa em direção à 
criação de valor sustentável.

O ecossistema está fervilhando de atividade. A 
UE está revisando sua Diretiva de Relatórios Não 
Financeiros, o que parece provável que leve a 
relatórios mais obrigatórios sobre 
sustentabilidade. 

A IOSCO está estudando como harmonizar os 
relatórios financeiros e de sustentabilidade. A 
Fundação IFRS em breve iniciará consultas 
formais para ampliar seu mandato para abraçar 
questões de sustentabilidade. 

Os cinco principais definidores de estruturas e 
padrões (CDP, CDSB, GRI, IIRC e SASB) emitiram, 
pela primeira vez, uma declaração compartilhada 
de intenção de trabalhar - com a iniciativa do 
Fórum / IBC e outras partes interessadas.

Os membros do IBC agora têm uma oportunidade única de 
liderar o caminho como um grupo, relatando as métricas e 
divulgações recomendadas na primeira oportunidade e 
encorajando empresas não-IBC a fazer o mesmo. 

Dada a urgência dessa agenda, convidamos todos os 
membros do IBC a declarar sua intenção de relatar essas 
métricas e divulgações; coletivamente, apresentaremos um 
cronograma para esse processo no Encontro de Inverno do 
IBC em janeiro de 2021. Por fim, incentivamos a 
comunidade corporativa, em geral, a se juntar a nós neste 
esforço coletivo. 

Por meio da adoção desses indicadores, o setor corporativo 
pode demonstrar aos normatizadores, investidores, 
reguladores, governos e outros que convergiu para um 
conjunto de métricas de sustentabilidade úteis para 
decisões que poderiam formar a base de um conjunto 
global de ESG com base no mercado padrões de 
contabilidade.

O envolvimento, neste processo, permitirá que as empresas 
relatem de uma forma mais consistente e comparável na 
criação de valor compartilhado, para construir a confiança 
entre stakeholders e acionistas e para demonstrar que pode 
ser uma força para o bem tanto na sociedade como para o 
planeta.
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