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ISF Nivel I
MODULO 1 Introdução ao Meio Ambiente, Social e Governança (ESG)
 
1.1 História e antecedentes
1.2 Fundamentos, estratégias e principais partes interessadas
1.3 A ESG no contexto internacional
1.4 Sustentabilidade e transição ecológica a partir de uma perspectiva empresarial
1.5 Efeitos da mudança climática sobre o passivo, classificação e avaliação da empresa
1.6 Referências, normas e recomendações para transparência e relatórios
1.7 Eficiência energética e sua importância. Modelos de ESCO e tendências de financiamento
1.8 A economia circular e o impacto do ESG
1.9 O papel da tecnologia na transição verde

MODULO 2 Meio Ambiente, Mudança Climática, Transição Verde e Finanças Sustentáveis
 
2.1 Introdução, história e antecedentes
2.2 O setor financeiro evoluindo para a nova economia verde
2.3 A tripla dimensão da mudança climática no sistema bancário
2.4 Taxonomia verde
2.5 Oportunidades, estratégias e riscos para o setor financeiro
2.6 Implementação dos critérios do ESG nas decisões de investimento
2.7 Caráter sistêmico dos riscos financeiros relacionados ao clima
2.8 Estratégias e ferramentas de cofinanciamento para promover a sustentabilidade
2.9 Descarbonização dos mercados de capitais
2.10 Classificação ESG, como funciona? Quem são os principais atores?
2.11 Determinação dos preços de carbono. Políticas, mercados e estratégias para a determinação do  
 preço do CO2
2.12 Fundamentos dos mercados de carbono em um contexto internacional

MODULO 3 Inclusão social e igualdade de gênero
 
3.1 Introdução, história e antecedentes
3.2 Os pilares sociais
3.3 A implementação de critérios sociais e de gênero
3.4 Desafios e tendências futuras na igualdade de gênero
3.5 As melhores práticas: Igualdade no conselho de administração e na alta administração
3.6 Criação da cultura de ESG dentro da organização
3.7 Envolvimento dos funcionários das organizações nas políticas de ESG
3.8 A importância da inclusão social em múltiplos níveis

MODULO 4 Governança
 
4.1 Introdução, história e antecedentes
4.2 Sustentabilidade e critérios de ESG como chaves para o modelo de governança corporativa
4.3 Regulamentação e impacto de ESG
4.4 Sustentabilidade e risco reputacional da empresa
4.5 Governança da empresa e gestão de riscos
4.6 O futuro da governança: desafios e oportunidades
4.7 Implementação de fatores ambientais, sociais e de governança nas empresas
4.8 Obtendo o compromisso dos acionistas com a estratégia corporativa da empresa


