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“Este é o primeiro volume do Guia Rápido ESG 

desenvolvido pela Bravo Research, área de pesquisa 

da Bravo GRC. Por meio desta publicação, buscamos 

demonstrar os caminhos para a jornada ESG, 

com todos os materiais que podem ser úteis para 

você e para a sua empresa se adaptarem a esta 

realidade. Em breve, lançaremos outros guias que 

complementam este primeiro, sempre em busca de 

compartilhar dados e conhecimentos sobre ESG. 

Aguardem e nos acompanhem!” 

Claudinei Elias, founder e CEO da Bravo GRC



3GUIA RÁPIDO ESG • REFERÊNCIAS CONCEITUAIS E INDICADORES

Um guia prático e rápido para 
as referências conceituais e 
indicadores em ESG, dedicado 
a todos que tenham interesse 
na área.

O assunto em voga é ESG (Environmental, Social and Governance) e muitos ainda 
estão desbravando estas siglas para entender o que elas representam e como 
impactam o dia a dia das pessoas e organizações.

Para que você possa entender mais o que está por trás destas três letras e seus 
aspectos principais, elencamos referências que não podem deixar de ser consultadas 
quando queremos ter acesso às principais informações sobre ESG para construir um 
conhecimento acerca do assunto, a fim de pensar em estratégias de sustentabilidade 
que se adequem ao perfil da sua organização.

Estas referências servirão como um guia, uma fonte de alimentação para que você 
possa navegar pelo tema. O ideal é que as organizações olhem primeiro para dentro, 
um processo de análise e busca pela transformação para uma cultura corporativa 
consciente sobre aspectos socioambientais e uma governança transparente. Isso 
facilitará a escolha mais adequada de ferramentas de acompanhamento e reporting 
que melhor reflitam o propósito da organização.

O ESG ganhou muita força nos últimos anos e tem origem em dois movimentos 
separados, que se convergem cada vez mais. O primeiro é o accountability. Cada vez 
mais, as pessoas estão interessadas em conhecer o impacto que as empresas têm 
sobre seus colaboradores, clientes, suas comunidades e sobre o meio ambiente. 
Portanto, continuamente tentamos quantificar estas estruturas em métricas, as 
quais agora possuem novas categorias como o social, o ambiental e os aspectos 
da governança. De outro lado, temos o movimento do business valuation com o 
argumento de que as métricas que o mercado tem hoje não conseguem capturar 
todo o desempenho e valor da empresa, pois não conseguem capturar aspectos 
intangíveis, tais como capital intelectual, social e humano do negócio. As métricas de 
ESG podem indicar como mensurar este capital. Por isso, muitas vezes veremos neste 
e em outros materiais o termo “disclosure”, que significa um processo de acesso 
público às informações financeiras e de resultados de uma empresa, com o objetivo 
de dar transparência para os dados.
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Timeline

SDG: Início 2012 – 
Conferência no Rio 
de Janeiro

SDG: Adotado por todos 
os países membros das 
nações unidas focando 
na Agenda de 2030

Fundação 
SBTi

TCFD: Reunião G20

GRI: Primeira 
versão das 
diretrizes

Fundação 
CDP

Fundação 
CDSB

Fundação 
CCBA

Fundação 
SASB

TCFD: Divulgação de 
Recomendações

WEF: Davos

WEF: 
Divulgação 
2020

Grupo 5 • 
Cinco principais 
organizações 
em ESG:
CDP, CDSB, GRI, 
IIRC e SASB
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Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP é uma organização global sem fins lucrativos que atua com o objetivo de auxiliar 
empresas e órgãos governamentais no processo de disclosure de dados e informações 
relacionadas a impactos ambientais como Mudanças Climáticas, Desmatamento 
e Tratamento da Água, sendo considerada uma das organizações precursoras no 
desenvolvimento de frameworks em ESG. 

O framework utilizado pelo CDP funciona através de um questionário atualizado 
anualmente, com cerca de 100 questões, que permite o disclosure de informações 
relacionadas a Mudanças Climáticas, Desmatamento e Tratamento da Água. 
Empresas e órgãos governamentais coletam dados relevantes aos impactos 
ambientais, seus riscos e oportunidades, e preenchem o questionário em plataforma 
online (Online Response System). O CDP analisa os dados e divulga informações 
como análises, relatórios e scores de cada empresa, cidade e região, incentivando e 
permitindo a utilização desses dados por stakeholders, como investidores e clientes 
em suas tomadas de decisão. Além disso, o CDP recomenda que os dados coletados 
pelas empresas sejam endereçados a melhorias de performance e gerenciamento de 
riscos e oportunidades. 

SAIBA MAIS EM: https://www.cdp.net/en
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Global Reporting Initiative (GRI)
A GRI é uma organização internacional que auxilia empresas, governos, indústrias 
e instituições não governamentais, a relatarem e comunicarem os impactos 
socioambientais que as suas atividades causam ou podem causar.

Como a parte de relatórios em sustentabilidade ainda representa um grande desafio 
para as empresas, o modelo segue quatros diretrizes que ajudam a identificar os 
impactos das operações sobre o meio ambiente, economia e sociedade. Com isso, as 
empresas conseguem transmitir informações confiáveis, relevantes e padronizadas 
de uma forma mais prática para avaliar riscos e oportunidades, além de auxiliar no 
processo de tomada de decisão. O GRI serve, entre outras coisas, como base para o 
questionário de avaliação das empresas para entrada no ISE (Índice de Sustentabilidade 
Empresarial) da B3.

SAIBA MAIS EM: https://www.globalreporting.org
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Em fevereiro de 2021, as organizações GRI e B Lab anunciaram uma ação conjunta 
com o objetivo de auxiliar empresas na melhor compreensão de seus impactos ESG e, 
ao mesmo tempo, no desenvolvimento de relatórios com dados de maior qualidade, 
utilizando os padrões GRI e outros frameworks, a fim de aumentar a transparência 
aos stakeholders. 

A B Lab é uma organização norte-americana sem fins lucrativos que promove a 
utilização dos negócios para a resolução de problemas sociais e ambientais. Ela 
disponibiliza a ferramenta B Impact Assessment (BIA), que em português significa 
“Avaliação de Impacto B”, um questionário que auxilia empresas a medir e gerenciar 
suas performances sociais e ambientais, proporcionando uma visão holística interna 
e direcionada aos stakeholders. Além disso, disponibiliza um sistema de notas para 
avalição e comparação entre empresas. 

A integração GRI-BIA é um marco importante no cenário de frameworks e standards 
ESG, podendo ser utilizada por uma empresa que deseja reportar seguindo as diretrizes 
da GRI, e utiliza a Avaliação de Impacto B para qualificar seus dados, tornando o 
processo mais robusto e completo. 

SAIBA MAIS EM: https://www.globalreporting.org/media/z53l0gdm/gri-b-lab-mapping-publication.pdf

GRI e B Lab: Conexão entre Padrões e Questionários
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The Climate, Community & 
Biodiversity Alliance (CCBA)

A CCBA foi fundada em 2003 como uma parceria de ONGs internacionais líderes 
tais como a CARE, Conservation International, The Nature Conservancy, Rainforest 
Alliance, Wildlife Conservation Society. Tem como missão estimular e promover 
atividades de gestão de terras com múltiplos benefícios de alta qualidade e que 
mitiguem com credibilidade a mudança climática global, melhorem o bem-estar e 
reduzam a pobreza das comunidades locais, além de conservar a biodiversidade. 
A CCBA reúne diversas partes interessadas por meio de um processo participativo 
transparente e inclusivo para desenvolver padrões e ferramentas que estimulem, 
identifiquem e promovam atividades de gestão de terras.

SAIBA MAIS EM: https://www.climate-standards.org/
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Climate Disclosure Standard Board (CDSB)
O CDSB foi fundado em 2007, com o objetivo de estruturar e fornecer um framework 
(CDSB Framework: for reporting environmental & climate change information) 
específico para divulgação de dados e informações ambientais e climáticas, de 
modo que investidores e stakeholders interessados tenham informações úteis, 
claras e concisas para a tomada de decisão. Ele permite que os investidores avaliem 
a relação entre questões ambientais específicas e a estratégia, desempenho e 
perspectivas da organização.

O CDSB alia a abordagem climática a relatórios com alto rigor de qualidade,  
nos mesmos moldes de relatórios financeiros, expondo a relevância dos impactos  
do business na natureza, bem como os potenciais riscos aos quais a organização 
possa estar exposta. 

SAIBA MAIS EM: https://www.cdsb.net/
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Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB)

O SASB foi fundado em 2011, com o grande objetivo de padronizar métricas 
e indicadores sustentáveis, facilitando a interpretação e poder de decisão de 
investidores em análises de relatórios financeiros ao proporcionar integração entre 
aspectos socioambientais e de governança aos indicadores usuais das organizações. 
Oferece standards ESG para cerca de 77 indústrias, além de cursos e treinamentos 
para aprofundamento. 

Para ajudar as empresas a apresentar relatórios sobre a gama de recursos e 
relacionamentos utilizados para criar valor, nasce a Value Reporting Foundation, que 
representa o plano de fusão entre o International Integrated Reporting Council (IIRC) 
e o Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Juntos, o International <IR> 
Framework e os padrões SASB fornecem um quadro mais completo da criação de 
valor empresarial de longo prazo, ao mesmo tempo que atendem às necessidades dos 
investidores por informações comparáveis, consistentes e confiáveis.

SAIBA MAIS EM: https://www.sasb.org/ 
 https://www.sasb.org/blog/strengthening-an-integrated-report-using-sasb-standards/
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Sustainable Development Goals (SDG) 
Considerada um dos principais porta-vozes em ESG, a ONU, utilizando as 
melhores metodologias do mundo, trouxe os 17 SDG (em português, Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, ODS) e mais de 230 indicadores para orientar, de modo 
geral, governos e empresas em busca de sistemas de desenvolvimento sustentável, 
contemplando a sustentabilidade social, econômica e ambiental. 

Os ODS representam uma chamada universal à ação para erradicar a pobreza, 
proteger o planeta e melhorar a vida e as perspectivas de todos, em todos os lugares. 
Os 17 objetivos foram adotados por todos os Estados membros da ONU em 2015, 
como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que estabeleceu 
um plano de 15 anos para atingir os objetivos propostos.

Hoje, o progresso vem sendo realizado em muitos lugares mas, no geral, as ações 
para cumprir os objetivos ainda não estão avançando na velocidade ou na escala 
necessária. É preciso inaugurar uma década de ações ambiciosas para cumprir as 
metas até 2030.

SAIBA MAIS EM: https://www.un.org/sustainabledevelopment/



12GUIA RÁPIDO ESG • REFERÊNCIAS CONCEITUAIS E INDICADORES

Science Based Targets (SBTi)
Tem como bandeira a campanha “Business Ambition for 1,5 °C”, que impulsiona 
ações direcionadas à redução na emissão de gases de efeito estufa, catalisando o 
setor empresarial e ambições políticas para acelerar a transição para a economia 
do Carbono Zero em 2050, passando pela redução em 50% até 2030. 

O SBTi é uma parceria entre o CDP, o Pacto Global da ONU, o World Resources 
Institute e o World Wide Fund for Nature (WWF). Esta iniciativa avalia e valida 
independentemente as metas climáticas corporativas em relação às mais recentes 
demandas na área de sustentabilidade e clima. 

SAIBA MAIS EM: https://sciencebasedtargets.org/
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Task Force on Climate-related Disclosures 
(TCFD) — Foco no E do ESG

Fonte: TCFD Implementation Guide: Using SASB Standards and the 
CDSB Framework to Enhance Climate-Related Financial Disclosures 
in Mainstream Reporting, junho de 2017.

Alinhamento dos Frameworks

SASB 
Standards

CDSB 
Framework

TCFD 
Recomendações

Em busca de ajudar os investidores a entender a sua exposição financeira ao risco 
climático e fazer com que as empresas divulguem informações relacionadas a ESG 
de forma clara e consistente, esta Força-Tarefa (TCFD) foi criada em 2015 pelo 
governador do banco da Inglaterra, Mark Carney, e por Michael Bloomberg, fundador 
da Bloomberg. Em 2017, foi lançado o primeiro documento oficial com recomendações 
e descritivo de implementações, alinhado com frameworks e standards já existentes, 
como CDSB (Climate Disclosures Standard Board) e SASB (Sustainability Accounting 
Standard Board). O documento é pautado por quatro pilares interligados – Governança, 
Estratégia, Gerenciamento de Riscos e Métricas-Objetivos – os quais estão alinhados a 
princípios como dados relevantes; reports claros, entendíveis e comparáveis ao longo 
do tempo entre empresas e setores; entre outros. 

A Força-Tarefa é uma iniciativa impulsionada pelo mercado, criada para desenvolver 
um conjunto de recomendações para divulgações voluntárias e consistentes 
de riscos financeiros relacionados às mudanças climáticas em documentos 
convencionais e padronizados. As empresas, portanto, serão mais bem orientadas 
no fornecimento de informações aos investidores, credores, seguradoras e outros 
stakeholders do ecossistema. 

Com a TCFD, os desafios e oportunidades em torno dos relatórios climáticos são 
colocados em destaque. Ao reunir especialistas da indústria de todo o mundo, o 
trabalho da TCFD define um conjunto abrangente de recomendações para relatórios, 
refletindo as reais necessidades de investidores e stakeholders relacionados, a fim de 
avaliar os impactos financeiros do risco climático e assim desenhar planos de ação.

SAIBA MAIS EM: https://www.fsb-tcfd.org/
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Principais pilares 
recomendados pela TCFD 

Recomendações e Suporte para Divulgação

GOVERNANÇA

Divulgue a governança 
da organização em 
relação aos riscos 
e oportunidades 
relacionados ao clima.

GERENCIAMENTO 
DE RISCOS

Divulgue como a 
organização identifica, 
avalia e gerencia os riscos 
relacionados ao clima.

ESTRATÉGIA

Divulgue os impactos 
reais e potenciais dos 
riscos e oportunidades 
relacionados ao clima nos 
negócios, estratégia e 
planejamento financeiro 
da organização onde 
tais informações forem 
relevantes.

MÉTRICAS E OBJETIVOS

Divulgue as métricas 
e metas usadas para 
avaliar e gerenciar 
riscos e oportunidades 
relacionados ao clima 
onde tais informações 
são relevantes.

Fonte: Implementing the Recommendations of the 
Task Force on Climate related Financial Disclosures 
– Junho 2017 – página 14.

Fonte: Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate related Financial Disclosures – Junho 2017 – página 15.

Governança: governança corporativa em relação 

a riscos e oportunidades associados a mudanças 

climáticas. 

Estratégia: impactos, atuais e potenciais, dos 

riscos e oportunidades associados à organização, 

à estratégia e ao planejamento financeiro. 

Gerenciamento de Riscos: processos utilizados 

pela organização para identificar, mapear e 

gerenciar os riscos climáticos. 

Métricas e Objetivos: utilizados para mapear e 

gerenciar riscos e oportunidades climáticos.

GOVERNANÇA

MÉTRICAS E OBJETIVOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS

ESTRATÉGIA

a) Descreva a supervisão 
do conselho de riscos e 
oportunidades relacionados 
ao clima.

b) Descreva o papel 
da gestão na avaliação 
e gestão de riscos e 
oportunidades relacionados 
ao clima.

a) Descreva os riscos e 
oportunidades relacionados 
ao clima que a organização 
identificou a curto, médio e 
longo prazo.

b) Descreva o impacto 
dos riscos e oportunidades 
relacionados ao clima nos 
negócios, estratégia e 
planejamento financeiro da 
organização.

c) Descreva a resiliência da 
estratégia da organização, 
levando em consideração 
diferentes cenários 
relacionados ao clima, 
incluindo um cenário de 2°C 
ou menos.

a) Descreva os processos 
da organização para 
identificar e avaliar os 
riscos relacionados ao 
clima.

b) Descreva os processos da 
organização para gerenciar 
riscos relacionados ao 
clima.

c) Descreva como os 
processos de identificação, 
avaliação e gerenciamento 
de riscos relacionados ao 
clima são integrados ao 
gerenciamento de risco 
geral da organização.

a) Divulgue as métricas 
usadas pela organização 
para avaliar os riscos e 
oportunidades relacionados 
ao clima, de acordo com 
sua estratégia e processo 
de gerenciamento de riscos.

b) Divulgue as emissões 
de gases de efeito estufa 
(GEE) do Escopo 1, Escopo 2 
e, se apropriado, os riscos 
relacionados.

c) Descreva os objetivos 
utilizados pela organização 
para gerenciar riscos e 
oportunidades climáticas e 
devidas performances.

DIVULGAÇÕES 
RECOMENDADAS

DIVULGAÇÕES 
RECOMENDADAS

DIVULGAÇÕES 
RECOMENDADAS

DIVULGAÇÕES 
RECOMENDADAS
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World Economic Forum: Measuring Stakeholder Capitalism — 
Towards Common Metrics and Consistent Reporting 
of Sustainable Value Creation

Measuring Stakeholder Capitalism
Towards Common Metrics and 
Consistent Reporting of Sustainable 
Value Creation
W H I T E  P A P E R

S E P T E M B E R  2 0 2 0

Prepared in collaboration with 
Deloitte, EY, KPMG and PwC

Atualmente considerado o framework mais completo e robusto, 
o documento apresentado no Fórum Econômico Mundial (2020) 
foi iniciado em 2017, por meio de um projeto lançado pelo IBC 
(International Business Council) que reuniu CEOs de grandes 
empresas pelo mundo, com o objetivo de alinhar os valores 
‘do business’ com os ODS (traduzido do inglês Sustainable 
Development Goals, SDG) da ONU. 

Após alinhamento, e com o auxílio das BIG FOUR (as quatro 
maiores empresa de auditoria do mundo, Deloitte, PWC, KPMG e 
E&Y) que fizeram levantamentos extensivos em seus setores de 
atuação, em janeiro de 2020 o framework foi divulgado contando 
com recomendações, métricas (Stakeholder Capitalism Metric) e 
indicadores que auxiliarão empresas em uma melhor divulgação de 
dados relacionados às práticas ESG e seus impactos financeiros, 
bem como as contribuições, claras e específicas, aos ODS da ONU. 

O framework conta com um total de 55 métricas, distribuídas em 
principais (21), que são fundamentais e estão relacionadas aos 
fatores internos, e expandidas (34), que abordam fatores externos  
e transmitem maior transparência na divulgação em seu estado 
mais avançado. 

SAIBA MAIS EM: https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-
common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
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Os Quatro Pilares

PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA PLANETA PESSOAS PROSPERIDADE

A definição de governança está evoluindo 

à medida que se espera cada vez mais que 

as organizações definam e incorporem seu 

proposito ao centro de seus negócios. Os 

princípios de agência, responsabilidade 

e administração, no entanto, continuam 

sendo vitais para uma verdadeira “boa 

governança”. 

Ambição de proteger o planeta da 

degradação, inclusive por meio do 

consumo e da produção sustentáveis, 

gerenciando de forma sustentável 

seus recursos naturais e tomando 

medidas urgentes contra as mudanças 

climáticas, de modo que possa atender 

às necessidades das gerações presentes 

e futuras.

A ambição de garantir que todos os seres 

humanos possam desfrutar de uma 

vida próspera e plena e que o progresso 

econômico, social e tecnológico ocorra 

em harmonia com a natureza.

A ambição de erradicar a pobreza e 

a fome em todas as suas formas e 

dimensões e garantir que todos os seres 

humanos possam realizar seu potencial 

com dignidade e igualdade e em um 

ambiente saudável.

O valor das pessoas pode ser dividido 
em capital humano (por exemplo, 
conhecimento individual, habilidades, 
competências e atributos) e capital social 
(por exemplo, redes, compartilhamento de 
normas, valores e compreensão). Embora 
as realizações relacionadas às pessoas 
estejam fortemente ligadas a todos os 
ODS, sua importância é especificamente 
destacada em seis objetivos: 

Essas características básicas de 
prosperidade estão relacionadas aos 
seguintes ODS:

Seis ODS são particularmente 
relevantes para divulgações ambientais 
corporativas:

Embora a boa governança seja 
importante para alcançar todos os ODS, 
ela é destacada em três deles:

SAIBA MAIS EM: https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-
common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation
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The Five Framework and 
Standard-setting Institutions

Relatórios sobre assuntos que refletem os impactos 
significativos da organização na economia, meio ambiente 
e pessoas

Relatórios sobre o subconjunto de tópicos 
de sustentabilidade que são materiais para 
a criação de valor empresarial

Relatórios que já estão refletidos 
nas contas financeiras*

IASB, FASB

SASB, CDSB

GRI

CDP**

IIRC
SASB, CDSB e 
IIRC filtram o 
subconjunto 
relevante de 
tópicos GRI / CDP

* Incluindo premissas e projeções de fluxo de caixa
** Reflete o escopo da pesquisa do CDP, na medida em que funciona de fato como um padrão de divulgação para clima, água e florestas, bem como o escopo da plataforma de dados do CDP

Fonte: Statement of Intent to Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting - Summary of alignment discussions among leading sustainability and integrated reporting 
organisations CDP, CDSB, GRI, IIRC and SASB – página  5, setembro de 2020.

Em setembro de 2020, as cincos principais organizações que 
são líderes no desenvolvimento e padronização de frameworks 
e standards relacionados aos aspectos ESG — CDP, CDSB, GRI, 
IIRC e SASB — decidiram unir forças para criar um sistema 
integrado e padronizado de relatórios, associando dados 
financeiros ao disclosure de informações relacionadas a ESG. 

A estrutura de reporting é dividida em três camadas: a 
primeira utiliza dados e informações financeiras que já estão 
disponíveis e sendo reportados através de relatórios da área; 
a segunda camada aprofunda os dados sustentáveis que são 
relevantes e possuem impacto direto no business; a terceira 
e última camada aborda o disclosure de dados e informações 
sobre a organização que possam gerar impactos econômicos 
e socioambientais. 
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Sobre a 
Bravo 
Research

A Bravo Research nasceu em 2020 como um braço da Bravo GRC para a pesquisa de dados 
sobre Governança, Riscos e Compliance (GRC) e Environmental, Social and Governance 
(ESG), temas esses que serão respaldados pela tecnologia. Trata-se de um nicho ainda pouco 
explorado de forma dedicada no Brasil. 

A nossa missão é trazer para o mercado o conhecimento adquirido pela Bravo GRC, que tem 
mais de 15 anos de experiência e uma bagagem riquíssima de cunho prático. São conteúdos 
de ponta que trazem tendências e melhores práticas de forma contemporânea. Não basta ser 
completo, precisa ser simples, claro e direto, para que este conteúdo possa ser utilizado na 
entrega de resultados. A Bravo Research é estratégica. E nós sabemos o que traz resultados!
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Sobre a 
Bravo GRC

A Bravo GRC é uma RiskTech líder na implementação de soluções robustas para Governança, 
Riscos e Compliance (GRC) com 15 anos de experiência e atuação. Somado ao core business de 
GRC, seu portfólio oferece tecnologias para Gestão de Riscos Corporativos (ERM), Environmental, 
Social and Governance (ESG) Cyber Security e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Por meio de soluções inovadoras e transformadoras, a Bravo GRC visa descomplicar a tecnologia 
e aplicar metodologias eficientes para garantir transparência e proteger, com responsabilidade 
e resiliência, todos os stakeholders, a sociedade, o planeta e o lucro das organizações. Para isso, 
desenvolve processos de cocriação e coinovação com os clientes, envolvendo inteligência em 
riscos e governança em prol do seu propósito.

Com forte expansão na América Latina, a Bravo GRC dá mais um passo em sua estratégia de 
negócios norteada para a transformação digital: acaba de lançar a AILA, primeira Inteligência 
Artificial orientada exclusivamente para GRC.

Mais informações: https://www.bravogrc.com/
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Este documento foi elaborado pela BRAVO GRC Ltda. (“Bravo GRC”) e não pode ser vendido, 
reproduzido ou distribuído por qualquer outra pessoa, parcialmente ou em sua totalidade, sem 
o prévio consentimento por escrito da BRAVO GRC. Todos os direitos são reservados. Textos, 
imagens, gráficos, animações, vídeos, músicas, sons e outros materiais são protegidos por 
direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à BRAVO GRC.
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