
Garanta o apoio de sua diretoria e 
equipe de liderança executiva 

Integre as mudanças climáticas aos principais processos 
de governança, aprimorando a supervisão no nível de 
conselho por meio de comitês de auditoria e risco 

Reúna colegas de sustentabilidade, governança, finanças e 
conformidade para chegar a um acordo sobre as funções

Observe especificamente o impacto financeiro 
do risco climático e como ele se relaciona com 
receitas, despesas, ativos, passivos e capital 

Avalie sua empresa em pelo menos dois cenários 

Veja as ferramentas existentes que você já pode usar 
para ajudá-lo a coletar e relatar informações financeiras 
relacionadas ao clima (por exemplo, CDP, CDSB, SASB)

Planifique-se para usar as mesmas abordagens 
de garantia de qualidade e conformidade para 
informações financeiras relacionadas ao clima como 
para divulgações de finanças, gestão e governança

Adapte os processos existentes de nível empresarial 
e outros processos de gestão de risco para 
levar em consideração o risco climático

Solicite feedback de investidores engajados para 
entender quais informações eles precisam sobre 
oportunidades e riscos financeiros relacionados ao clima

Prepare as informações que você relatar 
como se fossem garantidas 

Observe a estrutura existente de seu relatório anual e 
pense em como você pode incorporar as recomendações

PREPARANDO O TERRENO
PARA DIVULGAÇÕES EFETIVAS ALINHADAS COM A TCFD

Para saber mais, visite www.cdsb.net/checklist



Sobre o CDSB
Os Padrões de Divulgação 
Climática (CDSB) é um 
consórcio internacional de 
negócios e ONGs ambientais. 
Estamos comprometidos com 
o avanço e o alinhamento do modelo global de relatório 
corporativo predominante para equiparar o capital natural ao 
capital financeiro.

Comunique-se conosco  Para obter maisinformações sobre 
nosso trabalho, visite www.cdsb.net ou envie um e-mail 
para info@cdsb.net     Siga-nos  @CDSBglobal

Sobre o SASB
SASB é uma organização independente 
e sem fins lucrativos que desenvolve e 
mantém padrões robustos de relatórios 
que permitem que empresas, em todo 
o mundo, identifiquem, gerenciem e 
comuniquem informações financeiras 
materiais de sustentabilidade para seus investidores.
  
Comunique-se conosco  Para fazer download de qualquer  
um dos 77 padrões específicos da indústria ou saber mais  
sobre o SASB, visite www.sasb.org ou envie um e-mail para  
info@sasb.org     Siga-nos  @SASB

 TCFD Knowledge Hub 

O CDSB e a TCFD desenvolveram 
uma plataforma online que 
fornece as ferramentas, recursos e 
contribuições mais recentes para 
ajudar as organizações a aprender 
sobre a divulgação de informações 
relacionadas ao clima e implementar as 
recomendações da TCFD.  tcfdhub.org

RECURSOS E ORIENTAÇÕES PARA DIVULGAÇÕES 
RELACIONADAS AO CLIMA

Cursos de e-aprendizado de divulgação financeira 
relacionados ao clima: learn.tcfdhub.org

Guia de Implementação da TCFD: 
www.cdsb.net/tcfdguide

TCFD Good Practice Handbook: 
www.cdsb.net/tcfdhandbook


