
1

Reunião CBARI

15 de dezembro de 2020

1. Criação Value Reporting Foundation
2. CTG 09 / Res CVM 14
3.     Consulta Fundação IFRS 
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Fusão IIRC e 
SASB
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O Grupo de Estudos (GE) para viabilizar a regulamentação
do Relato Integrado e dos demais Relatórios de
Sustentabilidade foi instituído pela Portaria CFC n.º 324,
de 18 de setembro de 2018.

Integram o GE os seguintes contadores:
Idésio da Silva Coelho Júnior (coordenador executivo),
Vânia Maria da Costa Borgerth (coordenadora operacional),
Fabrício do Nascimento Moreira,
Fábio Moraes da Costa,
Alexandre Sanches Garcia,
Valério Vitor Bonelli,
Davi Navarro Ciasca,
Marta Cristina Pelucio Grecco,
Claudio Avelino Mac Knight Filippi,
Viviene Alves Bauer e
Luis Paulo César Silveira.

Portaria 324/18    - CTG 09   

Portaria 325/18 - Asseguração
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IFAC

IFAC
Normas

Internacionais de 
Auditoria - IAASB

Normas
Internacionais de 

Contabilidade
para o Setor

Público - IPSAS

Normas
Internacionais de 

Ética Contábil-
IESBA

Código 
Internacional de 

Educação
Contábil - IAESB

IFAC
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Framework

Conceitos
Limites

Critérios

Framework do IFRS (CPC 00)

Framework Relato Integrado

Standard

Mensuração
Reconhecimento

Avaliação
Enquadramento

IFRS 9
IFRS 3

Framework x Standard
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Consulta Pública

• Parte da revisão da estratégia quinquenal dos 
curadores

• Foco acelerado na sustentabilidade

• Pesquisa, análise e engajamento inicial pela 
força-tarefa Trustee

• Orientado por grupo consultivo de especialistas

• Orientado pela demanda

     
1
1
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Relatórios de Sustentabilidade
Situação Atual

Demanda crescente e 
urgente

A supply side in transition

Necessidade de consistência nos relatórios e informações 
comparáveis

1
2
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Como a Fundação IFRS pode contribuir?

Crescente 
apelo para 

que a 
Fundação 

IFRS 
desempenhe 

um papel

Demanda pela 
consolidação de 

relatórios de 
sustentabilidade

Crescente 
interconectividade 

entre relatórios 
financeiros e não-

financeiros
IFRS Foundation  
possui estrutura 
de governança e 
devido-processo 

já validados 
globalmente

A Fundação IFRS, com um mandato e 
composição aprimorados, deve criar um 
Conselho de Padrões Internacionais de 
Sustentabilidade

IFAC, 2020

[Um conselho de padrões de 
sustentabilidade poderia] ser estabelecido 
dentro da atual estrutura da Fundação 
IFRS. Seria supervisionado pelos 
curadores da IFRS Foundation

Accountancy Europe, 2020

1
3
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Considerações principais

Escopo: Clima como abordagem inicial

Abordagem da Materialidade

Garantir Asseguração

1
4
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Linha do Tempo

Publicação da 
Consulta Pública

Divulgação

31 Dec 202030 Sept 2020

Fim do período de 
comentários

Oct-Dec 2020 Q1 2021

Análise dos comentários e 
discussões pelos Trustees

10

ifrs.org/sustainability

https://ifrs.org/sustainability
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• Motivação:

• Relatórios de sustentabilidade continuam a ganhar importância para o mercado.

• Apesar das diferenças de escopo e motivação, todas as partes interessadas compartilham
uma mensagem comum: há uma necessidade urgente de melhorar a consistência e
comparabilidade em relatórios de sustentabilidade.

• Um conjunto de padrões comparáveis e consistentes permitirá que as empresas conquistem
a confiança do público por meio de uma maior transparência de sua sustentabilidade
iniciativas, que serão úteis para investidores e um público ainda mais amplo em um contexto
de que a sociedade exige iniciativas de combate às mudanças climáticas

Pergunta 01:
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• Motivação:

• 11Muitas organizações atualmente fornecem estruturas de relatórios de sustentabilidade,
padrões e métricas.

• 12 Alguns de seus trabalhos se sobrepõem, mas, em última análise, cada norma ou definidor
busca produzir produtos específicos para seus próprios públicos de interesse. Algumas
organizações focam na definição de padrões não financeiros, alguns se concentram na
criação de uma estrutura para padrões não financeiros informações e alguns enfocam
estruturas para divulgações relacionadas ao clima.

Pergunta 01:
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• Motivação:

• 17Houve vários apelos recentes para que a Fundação IFRS se envolva na redução do
nível de complexidade e na obtenção de maior consistência nos relatórios de
sustentabilidade. Tais chamadas sugerem que o histórico e a experiência da Fundação
IFRS em configuração padrão, e suas relações com reguladores e governos globais em
todo o mundo, poderiam ser úteis para definir padrões de relatórios de sustentabilidade.

Pergunta 01:
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Questão 1 

Existe     necessidade   de um  conjunto  global de padrões de relatórios  de  
sustentabilidade  reconhecidos  internacionalmente?   

(a) Se sim,  a  Fundação  IFRS  deve  desempenhar  um  papel  na  definição  desses  
padrões  e  expandir suas atividades de definição padrão  para  esta  área? 

(b) Se não,  que  abordagem  deve  ser  adotada? 
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CVM: Reconhecemos que há uma necessidade crescente de informações ESG em relatórios
corporativos e essas informações podem ajudar a avaliar o retorno de longo prazo dos
investimentos. Atualmente, muitos jogadores estão empenhados em estabelecer um conjunto
sólido de padrões para Relatórios ESG, mas parece que os modelos propostos não são
maduros o suficiente para ser adotado de forma abrangente em todo o mundo.

Não nos opomos a que a Fundação IFRS desempenhe um papel fundamental na
sustentabilidade relatórios, mas pensamos que alguns desafios devem ser enfrentados
primeiro. Nós temos preocupações de que o estabelecimento do Conselho de Padrões de
Sustentabilidade (SSB) poderia ofuscar o IASB ao prejudicar a capacidade da Fundação de
obter financiamento adequado, expertise e atenção para este Conselho. Somos da opinião que
se a Fundação IFRS decide entrar no cenário de ESG, isso deve ser feito somente sob
condições muito fortes apoio internacional e compromissos de adoção, a fim de evitar o risco
de ter apenas mais uma instituição com um conjunto competitivo de padrões de relatórios
ESG.

Respostas Obtidas:
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Mervyn King: Em março de 2019, falei em uma conferência internacional do IIRC em
Londres sobre minha preocupação que os provedores de estrutura no cluster ESG, embora
bem intencionados, infelizmente viram-se como concorrentes.

Não deveria haver competição, argumentei, na questão de questões de interesse público com o
mesmo resultado de interesse público. Eu disse que era um ultraje social para esses
provedores de estrutura se veem como concorrentes em vez de colaboradores em questões de
interesse público seguindo o ODS 17.

Várias organizações já começaram a abordar a questão da consistência internacional padrões
para relatórios de sustentabilidade. Agora há um impulso global para o estabelecimento de
um SSB. Para fazer isso, terá que haver compromissos por parte dos Provedores de
Estrutura em agrupamento ESG a fim de harmonizar seus padrões.

Respostas Obtidas:



22

IFAC: Sim. A IFAC acredita que informações de sustentabilidade relevantes, confiáveis,
comparáveis e passíveis de asseguração atende ao interesse público, pois aumenta a
relevância da comunicação entre empresas e seus stakeholders.

Em nosso Ponto de vista sobre aprimoramento de novembro de 2019 Relatórios Corporativos,
destacamos o complexo mosaico de divulgações voluntárias sob várias estruturas e iniciativas
de definição de padrões com foco em sustentabilidade e valor criação.

Observamos que as partes interessadas acham difícil racionalizar as informações sendo
fornecidas por e entre as empresas e para compreender a ligação com as informações
financeiras. Esta situação perpetua a ineficiência, o aumento do custo e a falta de confiança
nos em formação.

Pesquisa McKinsey 2019 revelou que 86% das empresas / 88% dos investidores favorecem um
único ou menos padrões para relatórios de sustentabilidade.

Respostas Obtidas:
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IFAC: A IFAC acredita firmemente que, com sua independência, boa governança e histórico
de processo, a Fundação IFRS está posicionada de maneira única para contribuir e promover
um sistema para relatórios de sustentabilidade que irão obter o apoio de autoridades públicas
como a IOSCO, a Conselho de Estabilidade Financeira e G20 - que é fundamental para a
legitimidade e a adoção final dos requisitos de relatórios de sustentabilidade em todo o
mundo.

Em sua carta aberta ao Presidente da Força-Tarefa de Finanças Sustentáveis da IOSCO, a
liderança de cinco iniciativas líderes de sustentabilidade e relatórios integrados (ou seja, CDP,
CDSB, GRI, IIRC e SASB - "The Five") explicaram os benefícios que a Fundação IFRS e um
novo SSB poderia trazer para sua iniciativa coletiva:

Nossos padrões e estruturas atuam como um ponto de partida para o conteúdo técnico, enquanto a Fundação IFRS
poderia fornecer uma arquitetura de governança adequada para alcançar aceitação global. Integração com a
governança e supervisão da Fundação IFRS poderia fornecer arranjos institucionais internacionalmente aceitos para
a sustentabilidade divulgações relevantes para o mercado de capitais, garantindo governança robusta, rigorosa devido
processo e definição de padrões independentes, dentro do contexto de responsabilidade para autoridades públicas
que promovem resultados de interesse público. Este modelo público / privado provou ser eficaz em levar à aceitação
geral e adoção generalizada de normas de contabilidade financeira.

Respostas Obtidas:
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GRI: ...para que os relatórios de sustentabilidade realmente contribuam para uma melhor
tomada de decisão, a sustentabilidade os relatórios devem se tornar obrigatórios. Atualmente,
é em geral uma prática voluntária. A falta de relatórios obrigatórios afetam a consistência,
comparabilidade, transparência e qualidade geral de divulgações, mesmo à luz dos melhores
esforços sinceros que as organizações relatoras possam fazer.

O desafio adiante para o relatório de sustentabilidade é atingir o mesmo nível de consistência
que o IFRS alcançou para relatórios financeiros em quase todas as jurisdições ao redor do
mundo.

Além disso, é importante reconhecer que os próprios relatórios financeiros devem ser
fortalecidos para refletir as implicações financeiras das questões de sustentabilidade na
entidade relatora, para apoiar o seu papel crítico no contexto dos imensos desafios que a
sociedade global enfrenta.

Respostas Obtidas:
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GRI:

Esta evolução adicional dos relatórios financeiros é alinhado com o objetivo de relatórios
financeiros de propósito geral: fornecer informações financeiras úteis aos investidores
existentes e potenciais, credores e outros credores na tomada de decisões relacionadas ao
fornecimento recursos para a entidade que relata.

Acreditamos fortemente que a Fundação IFRS, no âmbito do seu missão atual, governança e
mandato institucional, está bem posicionada para abordar esta lacuna na área financeira.

Acreditamos que relatórios financeiros aprimorados devem coexistir com relatórios de
sustentabilidade. Nós convidamos os curadores IFRS para garantir que a interconectividade
entre relatórios financeiros e sustentabilidade os relatórios são fortalecidos, permitindo que os
relatórios financeiros reconheçam totalmente as consequências financeiras de os riscos e
oportunidades decorrentes dos impactos econômicos, ambientais e sociais de
Atividades.

Respostas Obtidas:
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SASB:

Dado que a amplamente respeitada missão e estrutura de governança da Fundação IFRS
solicitou apoio para seu trabalho em pelo menos 144 jurisdições ao redor do mundo, o SASB
acredita que um O SSB recém-formado poderia ter credibilidade e legitimidade internacionais
imediatas, combinando com o urgência e escala da necessidade do mercado.

Como tal, a criação de um SSB pode minimizar o risco da fragmentação global e jurisdicional,
e apoiar as necessidades de informação do capital global mercados, ao mesmo tempo que
permite requisitos adicionais de divulgação específicos de jurisdições.

Respostas Obtidas:
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CBARI:

• Há necessidade de padrões globais de relatórios de sustentabilidade a fim de
permitir comparação, competição entre agentes em uma iniciativa que precisa da
contribuição de todos.

• IFRS Foundation DEVE assumir a atribuição de elaboração de normas globais de
relatórios de sustentabilidade

PROPOSTA PARA A COMISSÃO



28

Resultado obtido no Menti.   Se vc não votou, ou se quiser mudar seu voto, envie email para: 
consultaifrsfoundation@gmail.com até 20/12/2020 

mailto:consultaifrsfoundation@gmail.com
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Resultado obtido no Menti.   Se vc não votou, ou se quiser mudar seu voto, envie email para: 
consultaifrsfoundation@gmail.com até 20/12/2020 

mailto:consultaifrsfoundation@gmail.com
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Resultado obtido no Menti.   Se vc não votou, ou se quiser mudar seu voto, envie email para: 
consultaifrsfoundation@gmail.com até 20/12/2020 

mailto:consultaifrsfoundation@gmail.com
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Questão 2 

O   desenvolvimento de um  conselho de padrões  de  sustentabilidade  (SSB)  para  operar  
sob  a estrutura de governança  da    Fundação  IFRS é uma  abordagem  adequada  para  
alcançar  mais  consistência  e  comparabilidade global  em relatórios de sustentabilidade?   

 



32

IFRS Foundation Monitoring 
Board

Formado por representantes dos
reguladores mundiais – Supervisiona e
Garante a Governança da Fundação

IFRS Foundation Trustees
Funciona como o Conselho de
Admnistração da Fundação –
responsável pelo funding e pela
estratégia

IFRS Foundation

IASB – International 
Accounting Standard Board

IFRIC – International Financial Reporting 
Interpretation Committee

Órganismos independentes que
elaboram normas e interpretações
técnicas que constituem o conjunto
das normas IFRS

IFRS Advisory 
Council

Formado por especialistas do mundo
inteiro – dá consultoria técnica a IFRS
Foundation

 ESTRUTURA DO IASB

ISSB – International Sustainability 
Standards Board

Órgão proposto pelo IFAC em 11 de 
setembro de 2020

ESTRUTURA DO IASB



33

GRI:

Dada a nossa recomendação de concentrar os esforços de definição de padrões da fundação
IFRS em relatórios financeiros relacionados à sustentabilidade, acreditamos que será
fundamental para o IFRS avaliar se a criação de um novo placa de padrões é garantida. Seria
necessário avaliar se o mandato da nova diretoria é suficientemente distinto do mandato do
IASB.

Independentemente de a Fundação IFRS decidir criar um conselho de padrões adicional, será
importante que os esforços de definição de padrões do IFRS se concentrem nas implicações
financeiras da sustentabilidade as questões são coordenadas de perto com os esforços de
definição de padrões existentes para relatórios de sustentabilidade.

Existem vários caminhos que poderiam ser explorados a este respeito, desde a definição de
padrões conjuntos esforços para institucionalizar um papel de observador e membros
(recíprocos) do conselho.

Respostas Obtidas:
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CBARI:

Aproveitamento da Governança e do devido processo da IFRS Foundation

- Board SSB deveria ser formado pelas entidades existentes (GRI, Value Reporting
Foundation, CDP, TCFD, CDSB, etc.)

- Alternativamente, essas entidades poderiam compor uma Advisory Council separado
ou ampliado

- Trustees deve ser ampliado para embarcar especialistas em sustentabilidade

PROPOSTA PARA A COMISSÃO
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Resultado obtido no Menti.   Se vc não votou, ou se quiser mudar seu voto, envie email para: 
consultaifrsfoundation@gmail.com até 20/12/2020 

mailto:consultaifrsfoundation@gmail.com
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Questão 3 

Você   tem  algum  comentário  ou  adições sugeridas  sobre  os  requisitos  para o sucesso  
conforme  listado no parágrafo  31  (incluindo sobre os requisitos para alcançar um nível 
suficiente de financiamento e alcançar  o  nível  adequado  de  conhecimento técnico)?     
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• 31 Os trustees optaram provisoriamente por desenvolver ainda mais a opção SSB, com a
condição de que atendesse aos seguintes requisitos para o sucesso. Os curadores
consideram estes requisitos essenciais para o sucesso:

a) Alcançar um nível suficiente de apoio global de autoridades públicas, reguladores globais e
partes interessadas no mercado, incluindo investidores e preparadores, nos principais
mercados;

(b) trabalhar com iniciativas regionais para alcançar consistência global e reduzir a
complexidade nos relatórios de sustentabilidade;

(c) assegurar a adequação da estrutura de governança;
(d) obtenção de conhecimentos técnicos adequados para os curadores, membros do SSB e

funcionários;

(e) atingir o nível de financiamento separado necessário e a capacidade de obter apoio financeiro;
(f) desenvolver uma estrutura e cultura que busque construir sinergias eficazes com relatórios

financeiros; e
(g) garantir que a missão e os recursos atuais da Fundação IFRS não sejam comprometidos.

Parágrafo 31
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CBARI:

Aberto a sugestões....

Respostas Obtidas:
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Resultado obtido no Menti.   Se vc não votou, ou se quiser mudar seu voto, envie email para: 
consultaifrsfoundation@gmail.com até 20/12/2020 

mailto:consultaifrsfoundation@gmail.com


40

Questão 4 

A Fundação IFRS poderia usar suas relações com as partes interessadas para ajudar na 
adoção e na aplicação consistente dos padrões SSB globalmente? Se sim, sob que 
condições? 
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IFAC: A Fundação IFRS, em conjunto com o trabalho do IASB, trabalhou com sucesso para
garantir o uso das normas IFRS em 144 jurisdições em todo o mundo.
a Fundação IFRS, o IASB e a equipe técnica têm relacionamentos com os definidores de
padrões nacionais, reguladores, outras autoridades públicas e participantes do mercado em
todo o mundo. Estes relacionamentos são uma vantagem central da Fundação IFRS,
estabelecendo uma sustentabilidade quadro de padrões com uma missão global.

O envolvimento contínuo com essas autoridades servirá para estabelecer uma massa crítica
de jurisdições onde os padrões do novo SSB se tornem obrigatória ou recomendada. Da
mesma forma, as bolsas de valores - em particular, os membros da Iniciativa de Bolsas de
Valores de Sustentabilidade - podem ser aliados importantes na condução do uso do padrões
entre suas empresas listadas. O IFAC, por meio de suas atividades para promover e
monitorar a adoção de padrões internacionais e facilitar a implementação consistente,
também está pronto para apoiar o trabalho da Fundação IFRS .

RESPOSTAS RECEBIDAS
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CBARI:

Endosso da resposta da IFAC

Adicionar: como a IFRS Foundation não tem expertise em relatórios de
sustentabilidade, o envolvimento dos atuais standard setters deste segmento é vital para
o sucesso da SSB

PROPOSTA DE RESPOSTA
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Resultado obtido no Menti.   Se vc não votou, ou se quiser mudar seu voto, envie email para: 
consultaifrsfoundation@gmail.com até 20/12/2020 

mailto:consultaifrsfoundation@gmail.com
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Questão 5 

Como a Fundação IFRS poderia melhor construir e trabalhar com as iniciativas existentes 
em relatórios de sustentabilidade para alcançar mais consistência global? 
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IFAC:

A chave para trabalhar com iniciativas de sustentabilidade existentes, incluindo específicas de
jurisdição iniciativas, é adotar uma abordagem de “blocos de construção”. O trabalho
colaborativo do CDP, CDSB, GRI, IIRC e SASB fornecem padrões e estruturas que devem
servir como ponto de partida lugar para o novo SSB. Seu esforço colaborativo contínuo em
relatórios específicos do clima pode espero que sirva como uma pedra angular do foco inicial
do SSB no clima.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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GRI:

Conforme articulado na Declaração de Intenções emitida pelo CDP, CDSB, IIRC, SASB e
GRI, nós encorajamos a Fundação IFRS deve considerar como pode construir sobre os
aspectos relevantes deste importante corpo de trabalho e experiência para garantir que as
normas IFRS reflitam adequadamente as implicações financeiras da sustentabilidade questões
na entidade que relata.

Ao fazer isso, a Fundação IFRS seria capaz de atender a uma demanda claramente articulada
e, no ao mesmo tempo, dar uma grande contribuição para consolidar o cenário de relatórios
corporativos em que existem várias estruturas e padrões, o que deu origem a preocupações
sobre a complexidade, aumento do custo de conformidade e eficácia limitada.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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GRI:

Ao trazer essa consolidação tão necessária, a Fundação IFRS pode ajudar a acelerar o
evolução para um futuro regime de relatórios corporativos em que relatórios financeiros
e relatórios de sustentabilidade coexistem como práticas interconectadas por direito
próprio.
A GRI está pronta para trabalhar com a Fundação IFRS para facilitar essa transição e
fortalecer o diálogo sobre esforços conjuntos de definição de padrões. A interconexão entre
relatórios financeiros e o relatório de sustentabilidade descrito aqui merece atenção especial
no futuro estabelecimento de padrões atividades do IFRS. É essencial limitar a carga sobre as
entidades que relatam, ao mesmo tempo em que melhora o eficácia da divulgação.

Para atender de forma otimizada a esse duplo propósito, relatórios financeiros e
sustentabilidade os elaboradores de padrões de relatórios terão que salvaguardar o processo
pelo qual as divulgações são concebidas de modo a para iluminar os impactos das atividades
das entidades relatoras e, ao mesmo tempo, informar os relatórios financeiros e investidores
particulares.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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IFAC: Em nosso "Caminho a seguir", a IFAC descreveu três componentes - blocos de
construção - do sistema para definição de padrões de sustentabilidade:
BLOCO 1: O SSB deve estabelecer um conjunto básico de padrões de endereçamento
sustentabilidade através de uma lente focada no investidor - requisitos para informações
não financeiras relevantes com foco no desempenho da empresa, perfil de risco, economia
decisões e “criação de valor empresarial”. Esta informação será do interesse de investidores, é
consistente com o trabalho do IASB e atrairá apoio global.
BLOCO 2: O SSB também deve colaborar com relação aos requisitos de relatórios projetado
principalmente para abordar o desenvolvimento sustentável mais amplo e material e
impactos da empresa na economia, no meio ambiente e nas pessoas. Esses requisitos
podem ser incorporados ou endossados nos padrões SSB.
BLOCO 3: Um sistema global deve antecipar algumas jurisdições específicas requisitos que
apóiam a responsabilidade pública local. Por exemplo, objetivos sociais ou iniciativas políticas
como o Acordo Verde da União Europeia podem direcionar requisitos de relatórios regulatórios
específicos de país / região sobre os fatores de sustentabilidade acima e além das normas
globais para tais requisitos - o que significa métricas adicionais específicas ou divulgações,
não alterações ou customização de padrões em Blocos 1 ou 2.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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RESPOSTAS 
RECEBIDAS



50

CBARI:

Endosso da resposta do GRI e do IFAC

Adicionar: Muitos são os agentes que vêm trabalhando no estabelecimento de boas
práticas em relatórios de sustentabilidade. Eles carecem de governança e (alguns deles)
de credibilidade, mas já estão no mercado e possuem o conhecimento técnico sobre
aspectos de sustentabilidade que a Fundação IFRS não possui. Já são sensíveis à
necessidade de somar esforços ao invés de competir entre si. (Como o IIRC e o SASB
provaram recentemente pela Creation of Value Report Foundation).

Economizaria tempo do IFRS e contribuiria para padrões mais sólidos ser aquele que,
por meio do SSB, reúna esses agentes como membros do conselho ou como um grupo
consultivo. O trabalho do Corporate Reporting Dialogue, sob a coordenação do IIRC,
poderia ajudar o SSB a trazer as muitas estruturas existentes para um único conjunto
de base de alta qualidade para relatórios de sustentabilidade.

PROPOSTA DE RESPOSTA
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Resultado obtido no Menti.   Se vc não votou, ou se quiser mudar seu voto, envie email para: 
consultaifrsfoundation@gmail.com até 20/12/2020 

mailto:consultaifrsfoundation@gmail.com
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Questão 6 

Como a Fundação IFRS poderia melhor construir e trabalhar com os jurisdicionais 
existentes emitiativos para encontrar uma solução global para relatórios consistentes de 
sustentabilidade? 
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IFAC:
Nossas recomendações para o envolvimento colaborativo com iniciativas específicas de jurisdição
refletem nossa resposta acima com relação às organizações de relatórios de sustentabilidade. Nós
concordamos com o caracterização de que os padrões SSB podem fornecer uma plataforma global para
jurisdições específicas iniciativas de relatórios de sustentabilidade. Quaisquer requisitos de relatórios de
sustentabilidade definidos por indivíduo também se espera que países ou regiões se baseiem no trabalho
dos Cinco16 e, em última instância, alinhar com os padrões definidos pelo SSB. Onde houver diferenças,
as melhores idéias / práticas devem ser adequadamente considerado pelo SSB.

O Bloco 3 da abordagem de Bloco de Construção tem como objetivo reconhecer a possibilidade de
requisitos específicos da jurisdição que podem ser consolidados no sistema global ou podem persistem
como exceções aos requisitos básicos de relatórios de sustentabilidade globalmente aceitos. Nós notamos
o importante trabalho colaborativo da Fundação IFRS no estabelecimento da contabilidade Fórum
Consultivo de Padrões. A IFAC acredita que esforços semelhantes para se envolver diretamente e
inclusive com iniciativas específicas da jurisdição podem servir para aprimorar o trabalho do SSB,
especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável e tópicos relacionados ao impacto (ou
seja, Bloco 2).
Em última análise, uma estrutura conceitual para o trabalho do SSB ajudaria a orientar as jurisdições
que deseja adotar / seguir padrões globais, mas, por razões de política pública / responsabilidade,
também precisa para desenvolver requisitos adicionais.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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GRI:
Uma solução bem-sucedida precisa atender às expectativas das partes interessadas globalmente, bem
como às necessidades de empresas que operam globalmente.

Como uma organização global, a Fundação IFRS pode desempenhar um papel fundamental na trabalhar
com a União Europeia para desenvolver um modelo de governança que equilibre as necessidades globais
de sustentabilidade e padrões financeiros com os da União Europeia, ou qualquer jurisdição interessada
para esse assunto. Uma solução bem-sucedida deve atender às expectativas das partes interessadas
globalmente, bem como às necessidades de empresas que operam globalmente.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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CBARI:

Endosso da resposta da IFAC e do GRI

Adicionar: A Fundação IFRS deve atuar como um catalisador de reguladores,
autoridades e partes interessadas do mercado, a fim de persuadi-los a perceber que ter
apenas um conjunto de padrões de sustentabilidade tornaria os relatórios mais
comparáveis, transparentes, confiáveis, o que faria com que esses relatórios não fossem
apenas mais facilmente auditáveis, mas também os relatórios financeiros atuais
ganhariam em qualidade e sinergia.

PROPOSTA DE RESPOSTA
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Questão 7 

Se a  Fundação    IFRS    estabelecer  um  SSB,  ela  deveria  inicialmente  desenvolver 
divulgações financeiras relacionadas ao clima antes  de   potencialmente  ampliar  seu  
mandato  para  outras áreas de relatórios  de  sustentabilidade?   

 



59

GRI:

Embora a GRI tenha sido uma forte defensora nos últimos 20 anos de divulgação do clima comum, e
embora concordemos plenamente com o estabelecimento do Acordo de Paris como ponto de referência
para tal atividade, notamos que a demanda por divulgação que ilumine riscos e oportunidades
financeiras resultante de questões de sustentabilidade é muito mais ampla do que a questão do clima.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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IFAC:
Com base no nosso envolvimento com as partes interessadas e análise dos fatores que irão determinar o
sucesso para o novo SSB, IFAC conclui que a demanda por padrões de relatórios de sustentabilidade
não é focado singularmente em fatores climáticos (ou ambientais).

Para racionalizar efetivamente o ecossistema fragmentado existente para relatórios de sustentabilidade,
nós acreditam que a Fundação IFRS deve posicionar o SSB com um mandato abrangente para abordar
tópicos de sustentabilidade relevantes para a criação de valor empresarial com uma intenção clara,
mesmo que olhando para o futuro - para abranger a amplitude do ambiente (clima e outros), da
sociedade e tópicos de governança. Muitos desses tópicos já foram bem definidos por meio de
engajamento das partes interessadas e pesquisa por parte dos Cinco e outros especialistas.
Uma vez constituída, o SSB poderia anunciar sua agenda de pesquisa ou identificar uma lista restrita de
prioridades tópicos que seguiriam uma agenda que prioriza o clima. Se a nova placa de forma exclusiva e
permanente limita o escopo de seus padrões ao clima, acreditamos que há o risco de adicionar outro
conjunto de padrões para a sopa de letrinhas existente dos criadores de padrões, ao invés de cumprir o
focado no investidor e potencial global de uma solução consolidada.
Uma abordagem apenas climática não fornecerá uma plataforma global suficientemente robusta para
apoiar / acomodar iniciativas de relatórios de sustentabilidade específicas da jurisdição, como a UE,
onde o impulso político e legislativo parece abraçar a ampla gama de sustentabilidade

RESPOSTAS RECEBIDAS
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CBARI:

Começar com divulgações financeiras relacionadas ao clima faria sentido, visto que a
adoção das recomendações do TCFD está bem difundida no mundo e muitas jurisdições
importantes já tomaram medidas para torná-las obrigatórias em um futuro próximo.

Sem dúvida, recomendamos a Fundação IFRS para não esquecer que a
sustentabilidade vai além do clima e até do meio ambiente. Como a situação atual
da COVID-19 deixou evidente, existem outras áreas que precisam de atenção urgente,
como os direitos humanos, por exemplo.

VOTAÇÃO EM REUNIÃO 15/12/2020 DIVERGENTE – PROPOSTA A SER ALTERADA
PARA RESULTADO DA VOTAÇÃO

PROPOSTA DE RESPOSTA
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Questão 8 

Uma SSB deve ter uma definição focada de riscos relacionados ao clima ou considerar 
fatores ambientais mais amplos? 
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IFAC:

Consistente com nossa resposta à pergunta 7, a IFAC acredita que o escopo dos padrões definidos pelo
novo conselho deve abranger uma gama de tópicos de sustentabilidade, incluindo Fatores Ambientais.

Neste contexto, abordar os riscos ambientais diferentes daqueles estritamente relativos ao clima é uma
questão de quando eles devem ser tratados pelo conselho, e não se eles serão abordados. Além disso,
alguns comentários das partes interessadas destacaram o natureza interconectada de tópicos
relacionados ao clima - tendo impacto nas condições ambientais de forma mais ampla (por exemplo,
escassez de água), na sociedade (por exemplo, a desproporcionalidade de fatores relacionados ao clima
impactos nas populações pobres), e nos riscos econômicos associados a uma transição de fontes de
energia baseadas no carbono. Isso pode dificultar na prática "isolar" o clima do preocupações ambientais
mais amplas e preocupações ambientais de uma sustentabilidade mais ampla.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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CBARI:

Endossar resposta do IFAC e do GRI

PROPOSTA DE RESPOSTA
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Questão 9 

Concorda     com  a  abordagem  proposta  de  materialidade  no  parágrafo  50  que  
poderia  ser  tomada  pela  SSB? 
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Abordagem proposta para o SSB sobre materialidade

50 Para o SSB começar com uma abordagem de dupla materialidade aumentaria 
substancialmente a complexidade da tarefa e poderia impactar ou atrasar a adoção dos 
padrões. Portanto, uma abordagem gradual é recomendada. Se estabelecido, o SSB 
inicialmente concentraria seus esforços nas informações de sustentabilidade mais relevantes 
para os investidores e outros participantes do mercado. Essas informações se conectariam 
mais estreitamente com o foco atual do IASB.

51 O SSB poderia considerar como ampliar seu escopo à medida que prossegue com seu 
trabalho, enquanto trabalha com outras iniciativas, para fornecer uma avaliação mais 
abrangente dos riscos e oportunidades para uma entidade que relata. Essa avaliação 
abrangente seria particularmente importante se mais jurisdições adotassem o conceito de 
dupla materialidade para minimizar os riscos de fragmentação global e jurisdicional dos 
padrões.
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GRI:

Concordamos com o foco inicial delineado no parágrafo 50. Conforme descrito acima, acreditamos que o
IFRS A Fundação está bem posicionada para promover seu mandato existente, que se concentra nas
implicações financeiras para o entidade que relata, também reconhecendo as implicações financeiras
das questões de sustentabilidade.

No entanto, notamos que isso irá, quase por definição, não incluir todas as informações de
sustentabilidade relevantes para os investidores e outros participantes do mercado conforme
estabelecido acima na discussão da relevância da sustentabilidade para o investidor comunicando.

Portanto, os relatórios financeiros precisam ser complementados e informados pela sustentabilidade
relatórios, que enfocam os impactos das atividades de uma organização na economia, no meio ambiente
e pessoas.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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IFAC:
Concordamos com o sentimento das partes interessadas que apóia o foco na importância de obter
legitimidade e aceitação com investidores e autoridades públicas voltadas para o mercado, como IOSCO.
Esta abordagem focada é consistente com o trabalho do IASB, ajudará o novo SSB para agir em tempo
hábil e atrairá o mais amplo apoio global dos reguladores, investidores e outras partes interessadas.
Portanto, apoiamos a abordagem gradualista proposta em a Consulta. Se os investidores e autoridades
públicas não aceitarem e respeitarem o trabalho inicial do SSB, a iniciativa falhará em sua ambição de
fornecer uma solução global.

No entanto, um sistema global para relatórios de sustentabilidade também deve fornecer alta qualidade
informações para partes interessadas mais amplas e abordar o desenvolvimento sustentável material e
impactos da empresa na economia, no meio ambiente e nas pessoas. Se o novo relatório de
sustentabilidade sistema não aborda questões de interesse de “múltiplas partes interessadas”, então o
risco de ação específica da jurisdição e divergência regulatória e fragmentação é maior.
A IFAC concorda que o SSB pode considerar como ampliar seu escopo à medida que prossegue com seu
trabalho. Padrões mais amplos das partes interessadas podem, em última análise, ser incorporados ou
endossados no SSB padrões (ou seja, alguns inicialmente, talvez mais com o tempo). ...Em contraste,
jurisdições onde O Relatório Integrado é praticado ou incentivado com foco na perspectiva do investidor
e estão, portanto, mais familiarizados com as informações que tratam da criação de valor empresarial.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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CBARI:

Endossar resposta do IFAC e do GRI

Adicionar: Achamos que a abordagem materialidade simples, embora conveniente em
um primeiro momento, deve ser abandonada tão logo possível, pois pode causar alguma
confusão nas partes interessadas por gerar segregação quando a principal vantagem de
ter SSB sob a égide da Fundação IFRS seria uma melhor integração entre relatórios
financeiros e de sustentabilidade.

PROPOSTA DE RESPOSTA
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Questão 10 

As   informações  de sustentabilidade  a  serem divulgadas devem ser  auditáveis    ou  sujeitas  
a garantia externa?   Se  não,  que  diferentes  tipos  de  garantia    seriam  aceitáveis  para 
que as  informações  divulgadas fossem confiáveis e  úteis à decisão?   
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GRI:

A GRI apóia fortemente a necessidade de que as informações de sustentabilidade sejam auditáveis, e
temos garantia externa recomendada por muitos anos como uma das principais medidas para melhorar
a qualidade e consistência das informações relatadas. De acordo com os padrões da GRI, as empresas
são obrigadas a relatar seus abordagem à verificação externa.

Acreditamos que as informações de relatórios financeiros relacionados à sustentabilidade devem estar
sujeitas ao mesmo rigor conforme informações de relatórios financeiros estabelecidas. Para que as
informações dos relatórios de sustentabilidade sejam uma entrada útil em relatórios financeiros, deve
ser objeto de verificação externa.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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IFAC:
Sim. Conforme IFAC declarou em seu ponto de vista em novembro de 2019, acreditamos que a garantia
é fundamental para confiança nos relatórios corporativos e no fornecimento de informações relevantes,
confiáveis e comparáveis em formação.

Requisitos de garantia existentes sob ISAE 3000, em combinação com o a iniciativa do IAASB sobre
Relatórios Externos Ampliados, aborda a garantia de sustentabilidade informações e pode melhorar a
confiança do usuário, melhorar o acesso ao capital, trazer rigor ao desenvolvimento dos sistemas e
processos da empresa e promoção da comparabilidade.

Um robusto, conjunto de padrões de relatórios de sustentabilidade de alta qualidade fornecerá uma
base melhor para qualquer padrões ou metodologias de garantia futuros, bem como trazer maior clareza
e foco em as funções e deveres da administração e diretores que são essenciais para qualquer
asseguração independente

RESPOSTAS RECEBIDAS
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CBARI:

Endossar resposta do IFAC e do GRI

PROPOSTA DE RESPOSTA
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Questão 11 

As partes interessadas são  bem-vindas  para  levantar  qualquer  outro  comentário  ou 
assuntos relevantes    para  nossa  consideração. 
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IFAC:

PMEs: A Fundação IFRS deve considerar opções para facilitar o inclusão de pequenas e médias
entidades (PMEs) na sustentabilidade global sistema de relatórios. IFAC observa o papel crítico das PME
na economia global - representando mais de 90% da população empresarial, 60-70% dos empregos e
55% do PIB nas economias desenvolvidas. Como tal, as PME podem ter um significativo impacto
ambiental, bem como responsabilidades sociais. No entanto, as PMEs podem ter recursos limitados e
imposição de requisitos de relatórios de sustentabilidade para todas as PMEs provavelmente criaria uma
carga considerável. Finalmente, enquanto os usuários da informação das PME são geralmente diferentes
do que para empresas maiores, as PMEs podem ter informações requisitos de seus bancos / provedores
de capital, clientes ou fornecedores, e o valor de informações relacionadas à sustentabilidade para a
gestão das PMEs também não deve ser esquecido. Ao considerar como as PMEs devem contribuir para o
sistema de relatórios de sustentabilidade global, a Fundação IFRS deve considerar opções como incluir
PME adequadas representação no Conselho e / ou desenvolvimento de padrões que podem ser
personalizados para as PME (reconhecendo que as jurisdições de implementação irão determinar o
escopo de aplicabilidade do Padrões IFRS, ou "GAAP local", para relatórios financeiros, bem como
qualquer novo requisitos de sustentabilidade).
• •

RESPOSTAS RECEBIDAS
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IFAC:

• Economias menores e em desenvolvimento: Assim como as PMEs levantam considerações diferentes
do que grandes empresas multinacionais, economias menores e menos desenvolvidas apresentam
questões diferentes das economias desenvolvidas maiores. Com base nas experiências de jurisdições que
adotaram as normas IFRS para relatórios financeiros, a Fundação IFRS pode considerar os méritos de
desenvolver um pacote de “transição” de padrões para as economias menos desenvolvidas
implementarem, com vistas à mudança para o conjunto completo ao longo do tempo. Isso poderia
facilitar a adoção mais ampla dos padrões do SSB.

• Pronto digital: As últimas décadas viram uma evolução significativa na forma como as informações de
relatórios são comunicadas, disseminadas, consumidas e analisadas— em grande parte impulsionado
pela tecnologia. É importante que quaisquer novos padrões de sustentabilidade sejam desenvolvido com
vista a uma integração perfeita com as tecnologias atuais e futuras. Incentivamos a Fundação IFRS a se
envolver com usuários, preparadores e tecnologia provedores para melhor aproveitar as oportunidades
apresentadas pela tecnologia para aumentar o valor e a usabilidade das informações de
sustentabilidade. As eficiências de informações de relatórios, em particular informações com foco em
várias partes interessadas, são aprimoradas se estiver utilizando plataformas de conjuntos de dados
comuns.

•

RESPOSTAS RECEBIDAS
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IFAC:

• Serviços de Dados e Informações: além de considerar a segurabilidade do padrões de
sustentabilidade que desenvolve, o novo conselho deve estar ciente da função que os requisitos de
relatórios podem jogar com relação aos fornecedores de classificações de sustentabilidade / ESG,
classificações, ou índices, para que esses provedores de serviços de informação possam abraçar e
incorporar o desenvolvimento de requisitos de relatórios globais e consistentes em seus trabalhos.

RESPOSTAS RECEBIDAS
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CBARI:

Endossar resposta do IFAC

PROPOSTA DE RESPOSTA
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Endereço Eletrônico

IIRC – http://www.theiirc.org

Comissão Brasileira – http://www.relatointegradobrasil.com.br

Vania Maria da Costa Borgerth – Vborgerth@gmail.com
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