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Resumo

O Relato Integrado é um novo formato para as empresas aprimorarem a sua comunicação corporativa, ela é reflexo de uma mudança de
pensamento que promove a integração das informações financeiras e não financeiras, de uma maneira mais objetiva, coesa e
interconectada. A finalidade deste trabalho é promover o Relato Integrado, e sua divulgação pública. O objetivo deste relato técnico é
sugerir um tutorial de elaboração para colaborar no desenvolvimento deste novo formato de relato para as empresas. Atualmente as
empresas encontram muitas dificuldades neste novo formato, por causa sua nova abordagem, o Relato Integrado possibilita as empresas
reportarem para seus públicos de interesse com transparência e mostrarem como aconteceu a geração de valor em todos seus capitais. A
metodologia utilizada neste estudo foi qualitativa com fim descritivo e explicativo, e meios de investigação foi a pesquisa bibliografica,
e como resultado este estudo apresenta uma sugestão de tutorial apresentando o passo a passo e respondendo a pergunta de pesquisa:
“Como desenvolver o Relato Integrado?” Ao desenvolver esse relato foi constadado os poucos estudos sobre o tema, assim como
dificuldade na elaboração, assim, a conclusão deste estudo foi a elaboração de um tutorial, guia para facilitar a elaboração do Relato
Integrado.
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Resumo 

 O Relato Integrado é um novo formato para as empresas aprimorarem a sua comunicação 
corporativa, ela é reflexo de uma mudança de pensamento que promove a integração das 
informações financeiras e não financeiras, de uma maneira mais objetiva, coesa e 

interconectada.  A finalidade deste trabalho é promover o Relato Integrado, e sua divulgação 
pública. O objetivo deste relato técnico é sugerir um tutorial de elaboração para colaborar no 

desenvolvimento deste novo formato de relato para as empresas. Atualmente as empresas 
encontram muitas dificuldades neste novo formato, por causa sua nova abordagem, o Relato 
Integrado possibilita as empresas reportarem para seus públicos de interesse com 

transparência e mostrarem como aconteceu a geração de valor em todos seus capitais. A 
metodologia utilizada neste estudo foi qualitativa com fim descritivo e explicativo, e meios de 

investigação foi a pesquisa bibliografica, e como resultado este estudo apresenta uma 
sugestão de tutorial apresentando o passo a passo e respondendo a pergunta de pesquisa: 
“Como desenvolver o Relato Integrado?” Ao desenvolver esse relato foi constadado os 

poucos estudos sobre o tema, assim como dificuldade na elaboração, assim, a conclusão deste 
estudo foi a elaboração de um tutorial, guia para facilitar a elaboração do Relato Integrado. 
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Initiative (GRI), Relato Integrado. 

 
 
Abstract  

 

Integrated Reporting is a new format for companies to hone their corporate communication, it 

reflects a change in thinking that promotes the integration of financial and non-financial 
information, in a more objective way, cohesive and interconnected. The purpose of this work 
is to improve the integrated reporting and public disclosure. The goal of this technical report 

is to suggest a preparation tutorial to collaborate in the development of this new reporting 
format for companies. Currently, companies face many difficulties in this new format, 

because of its new approach, the Integrated Reporting enables companies to report to its 
stakeholders with transparency and show how it happened to create value in all their capital. 
The methodology used in this study was qualitative with descriptive, and explanatory purpose 

and means of investigation were the bibliographic research, and as a result, this study presents 
a tutorial hint showing step by step and answering the research question: "How to Develop 

Integrated Reporting?" In developing this report was found a few studies on the subject, as 
well as the difficulty in drawing, so the conclusion of this study was the development of a 
tutorial guide to facilitate the development of Integrated Reporting. 

 
Keywords: Accountability, Sustainability Report, Global Reporting Initiative (GRI), 

Integrated Reporting 
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1. Introdução 

 

The Prince ́s Accounting for Sustainability Projetct (A4S), em português, Projeto 

Contabilidade para a Sustentabilidade foi lançado em 2004 por Sua Alteza Real, o Príncipe 
Charles de Gales, para desenvolver sistemas de relatórios e tomadas de decisão, que analisam 
as consequências mais amplas e de longo prazo das ações capazes de responder aos desafios 

de sustentabilidade do século XXI. (Accounting for Sustainability - A4S, 2014)  
Mudanças do clima e o consumo elevado de recursos naturais finitos mostram riscos 

significativos, que terão impacto intenso sobre a sociedade e a economia. O projeto A4S 

trabalha com negócios, investidores, governos, contadores, auditores, acadêmicos e a 
sociedade civil, visando a construção de um consenso internacional sobre a necessidade de 

uma estrutura integrada de relatórios que seja aceita de uma forma geral. Além disso, 
desenvolve diretrizes e ferramentas básicas, com o objetivo de incluir a sustentabilidade nos 
processos de tomada de decisão. (International Integrated Reporting Council - IIRC, 2014)  

O International Integrated Reporting Council (IIRC), criado oficialmente em agosto de 
2010 pelo A4S, em conjunto com o Global Reporting Initiative (GRI), trata-se de uma 

coalizão global de reguladores, investidores, empresas, definidores de padrões, profissionais 
do setor contábil e ONGs entre outras instituições. Seu papel é o de responder à demanda de 
uma estrutura integrada de relatórios que seja concisa, clara, consistente e passível de 

comparações, refletindo os objetivos estratégicos da organização, seu modelo de negócios e 
governança, e integrando tanto as informações financeiras quanto as não financeiras.  

A entidade responsável internacionalmente pelo Relato Integrado é o IIRC. É 

caracterizado como um relato de informações não financeiras, sociais e ambientais que desde 
2010 vem conquistando espaço e já se concretizou como uma prática, em especial entre as 

grandes empresas. O conceito principal do Relato Integrado é a visão de comunicar a geração 
de valor, e como ela agrega nas atividades da empresa. Poderá ser a evolução dos relatórios 
corporativos, estabelecendo assim os alicerces para o futuro, ele está alinhado com vários 

desenvolvimentos em relatórios corporativos que estão acontecendo nas esferas nacionais e 
mundiais. (International Integrated Reporting Council IIRC, 2014)  

Segundo o IIRC (2014), o pensamento integrado está aprofundado nas principais práticas 
comerciais dos setores público e privado, facilitado pelo Relato Integrado como exemplo para 
relatos corporativos. O ciclo de pensamento e Relato Integrados, que levam à alocação 

eficiente e produtiva de capital, funcionará como força para conferir estabilidade financeira e 
sustentabilidade. Para a evolução fazer sentido é necessário conectar quatro pilares – 

econômico, social, ambiental e de governança – em torno de um pensamento único e 
integrado, promovendo a comunicação de resultados, e permitindo que exista informações 
suficientes para ter confiança e segurança na tomada de decisões estratégicas sobre essa 

empresa. (IIRC, 2014) 
Neste sentido, o obejetivo deste relato técnico é desenvolver um modelo para 

implementação do Relato Integrado. A partir deste objetivo, são apresentadas as diretrizes que 

contribuem para um trabalho com finalidade profissional, mas com exatidão da pesquisa 
científica. Assim, esse trabalho visa ser um orientador para a elaboração de Relato Integrado, 

seguindo as diretrizes definidas no framework 1.0 promovida pela IIRC.   
 

  

2. Referencial Teórico 

 

2.1. Relatórios de Sustentabilidade  
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Os relatórios de sustentabilidade são ferramentas de gestão pois ajudam as empresas a 

estabelecer metas, observar seus desempenhos e gerenciar mudanças focadas a tornar suas 
operações mais sustentáveis, divulgam informações sobre os impactos positivos e negativos 

de uma organização, sobre o ponto de vista ambietal, social e economico. Promovendo uma 
forma tangível e concreta a questões intagíveis, orientando as organizações a entender e gerir 
melhor os impactos do desenvolvimento da sustentabilidade sobre suas estratégias e os efeitos 

da sua atividades. 
Os relatórios são elaborados com conteúdos e indicadores sociais, econômicos e 

ambientais e permitem que internacionalmente as informações contidas neles sejam acessadas 

e comparadas, disponibilizando, assim dados aprimorados para informar nas tomadas de 
decisões de diferentes stakeholders. Além do relatório promover um olhar de longo prazo e 

identificação de temas importantes permite à empresa, traçar planos de ação e engajar 
funcionários, reduzir impactos e buscar novas oportunidades do negócio, agrega também um 
valor intangível a empresa.  

Existem alguns formatos de relatórios de sustentabilidade. O mais usado mundialmente 
é o Global Reporting Intitiative (GRI), que é uma organização internacional com sede em 

Amsterdã, na Holanda, e sua missão é desenvolver e disseminar globalmente diretrizes para a 
elaboração de relatórios de sustentabilidade (Global Reporting Initiative, 2006). 

Estas publicações são elaborados com conteúdos e indicadores e permitem que 

internacionalmente as informações contidas neles sejam acessadas e comparadas, 
disponibilizando, assim dados aprimorados para informar nas tomadas de decisões de 
diferentes stakeholders.  

A proposta de estabelecer um padrão global para relatórios de sustentabilidade surgiu 
em 1997 a partir de uma parceria entre a Coalition for Environmentally Responsible Economy 

(CERES), profissionais de investimento socialmente responsável e investidores institucionais, 
e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

A primeira versão das Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade foi elaborada em 

2000 e foi construída dentro de um processo de engajamento voluntário de diversas partes 
interessadas, tornando-se um processo internacional, cuja principal proposta é desenvolver e 

disseminar globalmente diretrizes e incorporar numerosos indicadores de sustentabilidade 
para a elaboração de relatórios de sustentabilidade. (Global Reporting Initiative, 2006) As 
diretrizes se encontram, hoje, na quarta versão G4. 

Mesmo sendo uma prática voluntária observou-se que para atender as demandas atuais 
do mercado, além de elaborar o Balanço Social, as companhias buscam o modelo GRI, um 
modelo internacional que possui certa complexidade de elaboração, trazendo como benefício 

a credibilidade frente aos stakeholders (Dias, Soekha, & Souza, 2008). 
Vale salientar que no Brasil não há obrigatoriedade na divulgação de relatos de práticas 

sociais pelas empresas, exceto às companhias de capital aberto que são obrigadas a evidenciar 
a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), de acordo com a Lei nº 11.638/2007. Destaca-
se que esse relatório contábil, em termos socioambientais, apresenta somente a distribuição do 

valor adicionado, isto é, riqueza gerada, pela empresa em um determinado exercício entre os 
stakeholders (Gallon, Souza, Torres, & Costa, 2012). 

As organizações de capital fechado não precisam fazer nenhuma prestação econômica 
de contas, quanto ao Relatório de Sustentabilidade nenhuma empresa é obrigada a 
elaborar/publicar a não ser que a empresa faça parte da carteira do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) a BM&FBovespa, que exige a publicação do Relatório de Sustentabilidade 
para as empresas que fazem parte da carteira sustentável. 

Para Lamberton (2005) Sustentabilidade é um conceito multi-dimensional e intangível 

por isso não é directamente mensurável e requer um conjunto de indicadores ao nível macro 
que espelham o desempenho em direção a seus objetivos múltiplos para ser avaliado. 
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O outro formato ainda pouco divulgado e que é tema deste relato técnico é o Relato 

Integrado – Integrated Report <IR>. Segundo o site Integrated Reporting e seguindo as 
diretrizes do International Integrated Reporting Council (IIRC), em português Conselho 

Internacional para Relato Integrado. O IIRC é uma coalizão global de reguladores, 
investidores, empresas, definidores de padrões, profissionais do setor contábil e ONGs. Essa 
organização criou o Integrated Reporting <IR>, em português, Relato Integrado, um relato 

que defende a visão de comunicar a geração de valor, e como ela agrega nas atividades da 
empresa. (IIRC, 2013) 

Acredita-se que o Relato Integrado será o a evolução dos relatos de sustentabilidade, e 
estabelecerá assim os alicerces para o futuro, ele está afinado com vários desenvolvimentos 
em relatórios corporativos que estão acontecendo nas esferas nacionais e mundiais.  

No Relato Integrado deverá ser considerado foco estratégico e orientação para o futuro, 
conectividade da informação, relações com partes interessadas, materialidade, concisão, 
confiabilidade, completude, assim como a coerência e comparabilidade. (IIRC, 2013) 

Na Figura 1 pode-se verificar o valor gerado a partir da relação do modelo de negócios 
com uma grande gama de fatores internos e externos (os capitais), e a interligação de todos 

esses elementos que provem informações coerentes (conectividade), desta forma facilitando o 
entendimento dessa visão geral pelo público que irá ler o relatório.  

 

Figura 1 – Modelo de Negócio com geração de valor - Fonte: IIRC (2013)  

 
 

Observando a Figura 1 pode ser constatado por exemplo que a linha do capital 

financeiro é cíclica, isto é, entra no quadrado “Missão e Valores” que mostra Insumos > 
Atividades do Negócio > Produtos > Resultados > no Ambiente da Governaça, contemplando 
Oportunidades e Riscos, Estratégia e Alocação de Recursos, Performace e Panorama Futuro e 

ao sair ela volta a entrar novamente do outro lado do quando na mesma linha do capital 
financeiro. 

O Relato Integrado pode ser caracterizado como: (a) Um processo de gestão e controle 
que resulta na comunicação de um relato integrado e periódico, a respeito da criação de valor 
ao longo do tempo; (b) Uma comunicação concisa e abrangente da estratégia, governança, 

desempenho e perspectivas que levam à criação de valor das empresas. (IIRC, 2013) 
Para Carvalho & Kassai (2014) o Relato Integrado é um processo de harmonização, de 

convergência dos sistemas de gestão organizacional e do processo de comunicação 

corporativa. Torna-se importante que seja respeitado o tempo certo para que cada empresa 
possa entender o processo desse novo modelo de negócio, em equilibrio com a sociedade, 
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respeitando a natureza e mantendo a harmonia de seus seus fluxos de caixa. Segundo os 

mesmos autores: 
“Na raiz do conceito de Relato Integrado, está uma profunda mudança mental e de 

atitude de membros de conselhos de administração e diretores executivos, em um 

movimento top – down, que incorpore os valores de criação SUSTENTÁVEL de 

riqueza por toda a organização empresarial – tais valores devem fazer parte da 

estratégia da firma”. (Carvalho & Kassai, 2014) 

 

Os relatórios de Sustentabilidade precisam ser mais do que a união dos relatórios 
financeiros com informações não financeiras, deverão incluir uma visão concisa sobre como a 

estratégia, a governança, o desempenho, o seu ambiente externo e também a postura diante 
das externalidades que contribuirá para a redução de riscos e o aumento do valor da empresa. 

 
  

1. Metodologia 

 
O presente estudo é de natureza qualitativa e de carater descritivo.  A investigação foi 

realizada por meio pesquisa bibliografica.  
As pesquisas descritivas são estruturadas e especificamente criadas para medir as 

características em uma questão de pesquisa. (Hair Jr., 2005), expõe características de 

determinado fenômeno. (Vergara, 2010) e a pesquisa bibliográfica é um estudo sistematizado 
elaborado com embasamento em material publicado em vários formatos como livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, e este material deve estar acessível ao público em geral. Provê 
material analítico para outros tipos de pesquisa. (Vergara, 2010). 

O limite da pesquisa é a maturidade que esse tipo de publicação, o Relato Integrado, se 

encontra atualmente, como já foi referido, trata-se de um novo modelo de relato da 
responsabilidade corporativa iniciada em 2010 e existem poucos trabalhos científicos 
publicados sobre esse assunto.  

O assunto abordado neste trabalho sobre Relato Integrado é bastante atual, e a arte do 
conhecimento está pouco explorada. Desta forma foi observado em outras formas de 

provedores de informações nomeadamente a publicação framwork 1.0 <IR> da IIRC, 
considerada pelos especialistas como uma publicação de orientação oficial. E considerou-se 
também uma publicação elaborada pela Report Sustentabilidade, uma empresa de 

comunicação especialista em Relatórios da Responsabilidade Corporativa, chamada “Relato 
Integrado, pespectiva brasileira”. Buscou-se nesta consulta obter informações com um 

caracter mais empírico. 
Os artigos científicos utilizados neste trabalho foram “A Nova Revolução Contábil” 

apresentado pelos professores Carvalho e Kassai (2014) e “Relatórios Integrados: Evolução 

da Evidenciação do Desempenho das Organizações”. Zaro, Beskow, Ferreira & Bellen 
(2014). Também foram consideradas a palestras assistida pela autora, entre elas a 
“Comunicação empresarial e Integrated Reporting” – Palestra FEA-USP com a jornalista 

especialista em sustentabilidade Vania Bueno Curry. O professor Carvalho é um dos 
representantes do Brasil no International Integrated Reporting Council (IIRC). 

Para Zaro et al. (2014), defendem finalmente que a estrutura dos Relato Integrado, como 
também o objetivo das comissões governamentais e privadas sobre desenvolvimento 
sustentável auxiliam as organizações na melhoria com a gestão do capital financeiro, 

manufatura, intelectual, humano, social, de relacionamento e natural.  
“A iniciativa pretende causar mudança de paradigmas e de comportamento, visando a 

consciência sobre a responsabilidade corporativa e a difusão do pensamento integrado, 

em que todas as partes envolvidas realizem análises complexas, levando em 

consideração as variáveis materiais (significativas, por ex. ambiental, social, 
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intelectual e financeira) para cada tarefa, projeto ou estratégia. Por fim, que essa 

análise leve em consideração a perspectiva temporal, que as ações e estratégias sejam 

pensadas em curto, médio e longo prazo e assim contribuir para o desenvolvimento 

sustentável”. (Zaro et al. 2014) 

 

Segundo o trabalho intitulado Relato Integrado – A Nova Revolução Contábil apresentado 
pelos professores Carvalho e Kassai (2014). Em junho de 2012 - A Conferência das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a RIO+20, resultou em um documento final 
intitulado “The Future We Want”, e o seu parágrafo 47 reconhece a figura do Relato 

Integrado.  
“Acredita-se que as empresas terão papel importante nessa fase transitória da 

economia, devendo assumir suas responsabilidades em toda a cadeira produtiva, mas 

sem descuidar, sobretudo, de sua viabilidade econômica. O lucro deixará de ser o 

único objeto e se tornará uma obrigação por parte de seus administradores. Esses, de 

forma disciplinada e responsável, não poderão negligenciar os riscos envo lvidos – 

empresa sustentável não é a que deu lucro no passado, mas sim a que é administrada 

de forma que continue dando lucro em um futuro previsível, respeitando o ambiente 

social onde está envolvida e o meio ambiente”. (Carvalho e Kassai, 2014). 

 

 

2. Resultados Obtidos e Análise 

 

Como resultado deste Relato Técnico, apresenta-se um guia para orientar a produção de 
elaboração de Relato Integrado, seguindo as diretrizes definidas no framework 1.0 promovida 

pela IIRC.   
2.1. Formato Desejável do Relato Integrado 

O problema analisado neste estudo é sobre a dificuldade das empresas conseguirem 
elaborar o Relato Integrado, por se tartar de um novo formato e de uma nova abordagem, isto 
é, um novo pensamento. Para isso foi criado um tutorial para contribuir com sua elaboração, 

conforme descrito a seguir. 
2.1.1. O que é e como elaborar um Relato Integrado? 

Assim como um relatório de responsabilidade corporativa, como por exemplo o de 

sustentabilidade, o Relato Integrado é apenas parte de um processo de gestão, desta forma ele 
não pode ser visto como apenas uma ação individual. Conforme defende Lisa French, head de 

relações exteriores para as Américas do International Integrated Reporting Council (IIRC), 
citada pela Report Sustentabilidade:  

“Embora o IIRC busque avançar com o atual modelo de relatório corporativo, o relato 

em si não é o objetivo final. Pelo contrário, o <IR> estimula um deslocamento da 

mentalidade tradicional para uma que enxergue além dos números, no que se refere a 

entender melhor o contexto. Ao destacar conexões -chave entre estratégia, modelo de 

negócios e geração de valor no longo prazo, o relatório integrado desafia a forma com 

que as empresas e os provedores de capital financeiro gerenciam e alocam recursos. 

De fato, isso representa uma oportunidade de mudar o foco do relatório do 

desempenho financeiro histórico para a geração de valor no mais longo prazo. Sob 

esse aspecto, o <IR> ajuda a superar um paradigma de curto prazo prevalecente, que, 

se não for contido, continuará a comprometer a estabilidade dos mercados, ameaçar a 

solidez das empresas e testar os limites do planeta”. (Report Ssustentabilidade, 2013). 

 

O Relato Integrado deve ser visto como uma forma de relatar a de sustentabilidade que 

auxilia as empresas a estabelecer metas, observar seus desempenhos e gerenciar mudanças 
focadas a tornar suas operações mais sustentáveis. Estes relatos divulgam informações sobre 
os impactos positivos e negativos de uma organização, sobre as três esferas, ambietal, social e 

economico. Promovendo uma forma tangível e concreta a questões intagíveis, orientando as 
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organizações a entender e gerir melhor os impactos do desenvolvimento da sustentabilidade 

sobre suas estratégias e os efeitos das suas atividades.  
Para a empresa chegar nessa maturidade deverá haver um profundo conhecimento interno 

de como a empresa faz negócio e executa suas atividades, como é feito seu sistema de gestão, 
quais são os seus diferenciais, e seus valores. A realidade da empresa precisa ser coerente com 
o que ela relata. Deve haver compeensão dos temas relevantes, isto é, materiais, assim como o 

contexto externo que ela esta inserida. 
Os Relatos Integrado estão formatados para atribui às empresas uma abordagem mais 

prática, coerente e interconectada. A primeira ação será um olhar para a organização, para 

fazer um Relato Integrado é necessário integrar pessoas, sim o envolvimento de muitas 
pessoas de diversas áreas, sintonizados com a alta gestão. Qualquer tamanho de empresa e 

qualquer tipo de setor pode elaborar o Relato Integrado, mas fundamentalmente deve-se 
concentrar na conectividade entre vários capitais ou a relevância estratégica das capitais para 
a criação de valor, independente do seu tamanho. 

Alguns pontos importantes para serem considerados na elaboração do Relato Integrado 
(Report Ssustentabilidade, 2013): 

Riscos e oportunidades: objetivos estratégicos atrelados à visão de riscos e 
oportunidades e, em alguns casos, à cadeia de valor. Não basta explicar como é o processo de 
gestão, mas apresentar quais são os riscos e como eles são mitigados. 

Modelo de negócios: além de ser uma ferramenta visual cada vez mais comum nos 
relatórios, alguns exemplos de modelos de negócios conectam, ainda, temas materiais da 
organização, indicadores de desempenho e metas e compromissos. 

Metas: a divulgação de metas, bem como o relato sobre o cumprimento dos objetivos 
anteriores, torna-se uma prática cada vez mais estruturada, especialmente nos relatórios 

internacionais. 
Concisão: ainda aparece como um desafio para as organizações. Mesmo com conteúdo 

mais objetivo e maior conectividade entre publicações ou seções dos relatórios, nota-se um 

volume significativo de conteúdo nos relatórios corporativos. 
 

2.1.2. Formato: impresso, online (digital) ou ambos?  
A mudança de paradigma de um pensamento linear para um pessamento integrado 

também é caracterizado nos formatos utilizados para o Relato Integrado. 

A sugestão para o Relato Integrado é que eles sejam disponibilizados online, isto é, de 
forma digital, primeiro pela economia com a impressão e depois para evitar que depois de 
alguns anos a publicação vire um residuo que precisa de descarte. Fundamentalmente o 

formato digital ajuda no desafio de como apresentar a integração do que é uma realidade na 
empresa, como a integração dos respectivos capitais e sua geração de valor.  

O termo “tudo junto e misturado” que representa a conectividade, um dos 5 temas de um 
Relato Integrado, fica mais fácil de ter uma leitura compreensiva quando o formato é digital, 
isto é,  possibilita links, abertura de itens que estavam fechados, a possibilidade de ver um 

filme sem sair do site, enfim, o processo integrado se apresenta melhor numa mídia interativa. 
Para as empresas que desejam fazer a impressão do seu Relato Integrado é possível, mas 

deverá contar com criatividade na elaboração da peça para conseguir transmitir todos as 
particularidades desse tipo de atitude. 

O departamento de comunicação de uma empresa é responsável pela comunicação 

empresarial e isso significa que está em sua alçada os relatórios ou ainda relatos. Porém, neste 
caso esta-se falando do produto (peça) Relato Integrado, isto é design, conteúdo e 
diagramação. No entanto, o Relato Integrado não é só isso, ele é um processo de integração e 

a implementação é feita por pessoas, de todas as áreas de toda a empresa, e assim fala-se de 
troca, de compartilhamento, e não só de planilhas. 
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É importante que a alta direção esteja envolvida e empenhada no processo.  

 
2.1.3. E por onde começar?  

Para início do processo, sugere-se fazer as seguintes perguntas: 

a) Qual o modelo de negócio da empresa? 
b) Como a organização agrega valor ao longo do tempo? 
c) Quais são as principais externalidades e a postura da empresa diante delas? 

d) Quais os tipos de capitais mais relevantes e qual o principal deles? 
e) Quais as políticas de Governança da empresa? 

f) Como é feito o ciclo extração e/ou produção e/ou distribuição e/ou consume e/ou 
descarte. 

g) Como é a atividade operacional da empresa? 

h) Como funciona a relação da empresa com os fornecedores, clientes e RH? 
i) Como a empresa trata a depreciação ambiental, estocagem? 
j) Quais são as estimativas de investimentos e as formas de financiamentos? 

k) Quais as estimativas de produção e vendas 
l) Qual a previsão de despesas e receitas, lucros e fluxos de caixa, taxa de retorno, 

entre outros. 

2.1.4. Visão 
 

O Relato Integrado tem como visão (IIRC, 2013, pag.2):  

a) Melhorar a qualidade da informação disponível a provedores de capital financeiro, 
permitindo uma alocação de capital mais eficiente e produtiva; 

b) Promover uma abordagem mais coesa e eficiente do relato corporativo, que 
aproveite as diversas vertentes de relato e comunique a gama completa de fatores 
que afetam, de forma material, a capacidade de uma organização de gerar valor ao 

longo do tempo;    
c) Melhorar a responsabilidade pela e a gestão da base abrangente de capitais 

(financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, de relacionamento e 
natural) e fomentar o entendimento de suas interdependências; 

d) Apoiar a integração do pensamento, da tomada de decisão e das ações que focam 

na geração de valor no curto, médio e longo prazos; 
e) Ser coerente com inúmeros desenvolvimentos em relatos corporativos que estão 

ocorrendo dentro de jurisdições nacionais ao redor do mundo. 

O Relato Integrado faz ligação com a elaboração de outros relatórios como o financeiro, o 
sustentável - diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI) - entre outros, mas ele é 
diferente, ele foca especialmente na capacidade que tem uma organização na sua criação de 

valor no curto, médio e longo prazo. 
 

2.1.5. Criação de Valor  

De acordo com IIRC (2013b, parágrafo 3.11), “Valor não é criado por ou dentro de uma 
organização por si só, mas é criado através de relações com os outros”.  

Relatos Integrado reúnem informações relevantes sobre estratégia, governança, 
desempenho de uma organização e as perspectivas de uma forma que reflete o contexto 
comercial, social e ambiental em que ela opera. Ele fornece uma representação clara e concisa 

de como uma organização cria e sustenta valor.  
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Internacionalmente a estrutura do Relato Integrado é baseada em princípios. Com o 

objetivo de encontrar um equilíbrio pertinente entre elasticidade e prescrição que entenda a 
grande variedade de circunstâncias individuais de diferentes organizações, e que promova um 

grau suficiente em que possam ser comparadas organizações e desta forma atender a 
importantes necessidades de informação.  

 

2.1.6. Princípios Básicos 
O Relato Integrado pode ser um relatório independente ou ser uma parte parte separada, 

destacada e acessível de outro relatório ou informe. É fundamental incluir uma declaração dos 

responsáveis pela governança, e que estes assumem a responsabilidade pelo relatório, para 
isso deve seguir os seguintes princípios básicos (IIRC, 2013, pag.16-23):  

a) Materialidade: Para cada tipo de relatório a materialidade é feita de uma forma, para o 

contexto do Relato Integrado, o processo de materialidade deve indicar os aspectos 

críticos para os quais a organização deverá apresentar uma análise consistente da sua 

importância, as ações e o desempenho relacionados, a contextualização sobre os riscos 

e oportunidades que o tema oferece ao negócio e sua estratégia para curto, médio e 

longo prazos.  

b) Criação de Valor: O Relato Integrado não incentiva apenas a tradução para valores 

monetários dos impactos positivos e negativos das atividades comerciais. Deve-se 

fornecer um conjunto de informações que permita ao público usuário do relatório 

avaliar a capacidade da organização para criar valor no decorrer do tempo.  

c) Capitais: O IIRC definiu seis capitais que passam por todas as dimensões da 

sustentabilidade: financeiro, manufaturado, humano, natural, intelectual, social e de 

relacionamento. Como estoques de valor, esses capitais agregam em si os diferentes 

recursos dos quais uma organização depende para criar seus produtos e serviços e/ou 

impactar com as suas atividades.  

d) Modelo de negócio: Se o Relato Integrado prevê uma comunicação de valor em um 

contexto ampliado e de longo prazo e os capitais são os inputs para a criação de valor 

de uma empresa, o modelo de negócios pode ser definido como o veículo por meio do 

qual a empresa transforma esses recursos em um novo valor. É como as engrenagens 

de uma máquina que vai integrar e ressignificar todos os elementos para originar 

produtos e serviços.  

e) Conectividade: Conectar informações, associar a estratégia ao desempenho financeiro 

e não financeiro, dar causa e consequência para a comunicação de resultados e 

interligar pessoas e dados de diferentes áreas para, enfim, apresentar um pensamento 

integrado da companhia sobre seus negócios. Isso é conectividade no contexto de 

Relato Integrado.   

2.1.7. Elementos de Conteúdo   
A organização deve contruir uma mensagem consistente embasada nos cinco aspectos 

citados no item Princípios Básicos, deve explicar como atua, o cenário onde está inserida, sua 
visão de riscos e oportunidades, a estratégia de alocação de recursos, o desempenho alcançado 
no período e as perspectivas. Assim, primeiramente deverá definir entre os diversos fatores 

que impactam o negócio de uma empresa, os temas que influenciam a tomada de decisão dos 
investidores sobre investir ou não os seus recursos na empresa. Com uma descrição coerente e 
estrutura lógica, e narração do processo de criação de valor.  
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Um Relato Integrado envolve oito Elementos de Conteúdo, observados no Quadro 1 que 

estão fundamentalmente conectados uns aos outros e não são reciprocamente excludentes. 
Esta sequência apresentada não é a única forma de criar a estrutura, pois a sequência deve ser 

criada de acordo com a estrutura que a informação do Relato Integrado é apresentada, assim 
ficarão aparentes as conexões entre os Elementos de Conteúdo. (IIRC, 2013, pag.24-30) 
 

 

Conteúdos Descrição 

Visão geral organizacional e 

ambiente externo 

O que a organização faz e sob quais circunstâncias ela 

atua? 

Governança 
Como a estrutura de governança da organização apoia sua 

capacidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo? 

Modelo de negócio Qual é o modelo de negócios de organização? 

Riscos o oportunidades 
Quais são os riscos e oportunidades específicos que afetam 

a capacidade da organização de gerar valor em curto, 
médio e longo prazo, e como a organização lida com eles? 

Estratégia e alocação de 
recursos 

Para onde a organização deseja ir e como ela pretende 
chegar lá? 

Desempenho 

Até que ponto a organização já alcançou seus objetivos 

estratégicos para o período e quais são os impactos no 
tocante aos efeitos sobre os capitais? 

Perspectiva 

Quais são os desafios e as incertezas que a organização 
provavelmente enfrentará ao perseguir sua estratégia e 

quais são as potenciais implicações para seu modelo de 
negócios e seu desempenho futuro? 

Base para apresentação 

Como a organização determina os temas a serem incluídos 

no relatório integrado e como estes temas são quantificados 
ou avaliados? 

Quadro 2 - Elementos de Conteúdo  Fonte: Framework 1.0 - I IRC (2013) – Quadro desenvolvido pelo autor  

 

 
2.1.8. Capitais 

A abrangência do Relato Integrado está concentrada em seis tipos de capitais, observado 

no Quadro 2 conectados entre si e o novo modelo de negócio possibilita que os gestores 
tomem suas decisões identificando o reflexo imediato. Isso poderá ser considerado um 
diferencial competitivo com a geração de valor ao longo do tempo. (IIRC, 2013, pag.11) 

 
 

 
 
 

 

Capital Descrição 

Financeiro 
Representa os investimentos ou ativos operacionais necessários 

para a realização da atividade operacional. 

Manufaturado Representa os bens tangíveis da organização 
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Intelectual 

Representado pela base de conhecimento em posse da empresa e 

a capacidade de sua estrutura organizacional em saber mantê-lo e 
expandí-lo.  

Humano 

Representado pelo conjunto de competências, capacidades, 
experiências e motivações dos colaboradores para buscar 

melhorias contínuas na atividade operacional, e é necessário 

esforço permanente em sua renovação. 

Social e de 
Relacionamento 

Difícil de mensurar, mas todos compreendem sua importância, 
ele abrange as instituições e relações internas e externas 

estabelecidas com todos os stakeholders, é alimentado pela ética 
e transparência e pelo sentimento de bem estar coletivo e 

individual, inclusive com gerações futuras, enfim representa a 

reputação da empresa.  

Natural 

Representado pelo conjunto de recursos da natureza de posse da 

empresa, ou pelos bens difusos sob sua responsabilidade, 
mantendo a perenidade de todos os tipos de capital. 

Quadro 3 - Capitais 
Fonte: Relato Integrado - A Nova Revolução Contábil Carvalho & Kassai (2014), 

elaborado pelos autores  

 
 

O gestor do novo modelo de negócio, subentendido na abordagem do Relato Integrado, 
terá que capturar acréscimos e decréscimos desses novos “capitais” e comunicá-los a todos os 

interessados como: credores, investidores, fornecedores, clientes, funcionários, comunidade 
(entorno), governo entre outros interessados.  

O fuxograma apresentado na Figura 2 mostra todo o processo da elaboração do Relato 

Integrado, as caixas representam cada etapa descritas neste estudo.  
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Figura 2 – Processo da elaboração do Relato Integrado - Elaborado pelo autor  
 

 

Algumas empresas brasileiras já estão elaborando seus Relatos Integrados inovando e 
conquistando um novo espaço na comunicação da responsabilidade corporativa, são elas: 
BNDES, Itaú Unibanco, AES Brasil, Petrobrás, Via Gutenberg, Aegon NV, Votorantim, 

CCR, Natura, entre outros.  
          Segundo Carvalho e Kassai (2014), o Brasil ocupa o terceiro lugar em número de 
empresas pilotos, que são lideradas pelo Reino Unido e Holanda. 
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3. Conclusão 

 

Observa-se que o processo do Relato Integrado visa estimular um movimento da 

mentalidade tradicional para uma nova mentalidade que olhe mais do que somente números, 
para a promoção de um melhor entendimento da situação. Essa nova mentalidade promove 
novas práticas e conecta a estratégia da empresa a estratégia, ao seu modelo de negócios e 

geração de valor. Desta forma o Relato Integrado auxiliará na superação de um padrão de 
curto prazo, que, se não for dominado, continuará a comprometer a solidez dos mercados, 
ameaçar a estabilidade das empresas. 

Os Relatórios de Responsabilidade Corporativa, nomeadamente o Relatório de 
Sustentabilidade ajudam as empresas a estabelecer metas, observar seus desempenhos e 

gerenciar mudanças focadas a tornar suas operações mais sustentáveis. Estes relatórios 
divulgam informações sobre os impactos positivos e negativos de uma organização, sobre as 
três esferas, ambietal, social e economico. Promovem uma forma tangível e concreta a 

questões intagíveis, orientando as organizações a entender e gerir melhor os impactos do 
desenvolvimento da sustentabilidade sobre suas estratégias e os efeitos da sua atividade.  

A elaboração deste tipo de relatórios é uma prática em crescimento. É uma ferramenta 
para gestão, aumento da comparabilidade, notoriedade de marca e reputação, valorização 
diferenciação no mercado, e resultante das ações de fornecedores ou concorrentes, dialoga 

para melhor informar os investidores para assegurar o valor das partes interessadas. O Relato 
Integrado é um destes relatórios e está formatado para atribui às empresas: avançar na 
integração das informações financeiras e não financeiras, com uma abordagem mais prática, 

coerente e interconectada. 
Uma das características mais relevantes do Relato Integrado é a objetividade, porque é 

fundamental que as empresas destaquem em seus relatórios o que é importante para a 
organização e principalmente é que essa comunicação tenha uma linguagem que o mercado 
compreenda, e entender o porquê fornecer cada informação, porquê ela é útil para quem lê e 

ainda sua importância para o presente e o futuro do negócio. 
Ao avaliar o pensamento integrado, entende-se que quanto mais estiver arraigado na 

gestão e atividades de uma organização, mais espontaneamente a conectividade da 
informação vai fluir para o relato. Desta forma, o relato é apenas uma parte do processo. 
Pode-se fazer uma analogia ao formato das diretrizes do GRI, que só fará sentido se houver o 

planejamento, engajamento de skateholders, definição de itens de materialidade, 
conectividade, materialidade, geração de valor, enfim uma série de procedimentos, um longo 
processo, que poderá mudar a empresa para sempre. Desta forma, assim como o GRI, o 

Relato Integrado não é o objetivo final.  Ele também é parte do processo. Não se consegue 
fazer um Relato Integrado sem que a integração já seja uma realidade na empresa. Um cliclo, 

assim como pôde ser observado na Figura 2. 
Um novo relato para um novo tipo de empresa, em que cada pessoa pode interagir e 

mudar o sistema o tempo todo, aplicando a dimensão humana para o Relato Integrado 

gerando impacto e recebendo impacto. As empresas precisam inovar, conhecer, confiar, 
compartilhar e buscar soluções. O produto final vai depender das relações humanas e 

intensões coletivas. 
O limite da pesquisa conforme descrito, é a maturidade que esse tipo de publicação, o 

Relato Integrado, se encontra hoje. Como já foi referido, trata-se de um novo modelo de relato 

da responsabilidade corporativa iniciada em 2010 e existem poucos trabalhos científicos 
publicados sobre esse assunto.  

Como sugestão para trabalhos futuros propoe-se a aplicação do tutorial abordado neste 

trabalho, por meio de um estudo que envolva a pesquisa-ação. 
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