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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo identificar se as companhias brasileiras estão seguindo os 

princípios básicos estabelecidos pelo Framework 1.0 na elaboração de Relatos Integrados e 

verificar se o conteúdo apresentado permite comparação entre as companhias. Por meio de 

uma abordagem qualitativa e análise de conteúdo, examinou-se os relatórios das instituições 

financeiras brasileiras referentes ao ano base de 2014 e os papers elaborados pelo GT das 

Empresas Pioneiras (GT-EP). Os resultados indicam que as companhias seguem os princípios 

básicos estabelecidos pelo Framework 1.0 de forma limitada não abrangendo todos os 

elementos que auxiliam na compreensão e análise comparativa. Quanto a esta, a 

comparabilidade entre os relatórios também se apresentou de forma parcial, visto que grande 

parte das informações divulgadas é qualitativa não contemplando indicadores de desempenho. 

Contudo, ressalta-se que o RI é recente e as premissas estabelecidas no Framework 1.0 ainda 

estão em evolução. 
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Área temática do evento (IC): Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

  



 
 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

No intuito de promover a comunicação integrada sobre a criação de valor das 

organizações foi proposto o Integrated Reporting (<IR>) pelo International Integrated 

Reporting Council (IIRC). O IIRC foi criado à partir da iniciativa do The Prince´s Accounting 

for Sustainability Project (A4S) e da Global Reporting Initiative (GRI) conforme Press 

Release emitido em agosto de 2010 (A4S & GRI, 2010), sendo formado por órgãos 

reguladores, investidores, empresas, definidores de padrões, profissionais do setor contábil e 

Organizações não Governamentais (ONGs) e tem como finalidade elaborar e divulgar as 

premissas relativas ao <IR> (IIRC, 2013a).  

O <IR>, no Brasil conhecido por Relato Integrado (RI), foi idealizado com o objetivo 

de se tornar um padrão internacional de relatório corporativo reunindo dados econômicos, 

sociais e ambientais, abordando informações financeiras e não financeiras as quais devem 

estar inter-relacionadas. Como afirma Uehara, Kassai, Ferreira e Elias (2013, p. 4): “[...] não 

basta apenas colocá-las num único relatório, é preciso evidenciar os impactos que uma causa 

na outra e vice versa”. 

O RI, embora não obrigatório, visa melhorar a forma como as organizações pensam, 

planejam e relatam a história de seus negócios. Dessa forma, deve ser utilizado para 

comunicar e explicar aos provedores de capital financeiro ou as partes interessadas, como 

todos os seus recursos criam valor. Em outras palavras, o RI busca uma comunicação concisa 

sobre como a estratégia, governança, desempenho e perspectivas de uma organização gera 

valor no curto, médio e longo prazo (IIRC, 2013a). 

Além disso, o RI foi desenvolvido para melhorar a prestação de contas, a 

administração e a confiança das empresas perante todos os stakeholders. Atingindo esse 

propósito, a elaboração do relato integrado implicará em um maior fluxo de informações e 

transparência dos negócios, facilitando, assim, a tomada de decisão das suas principais partes 

interessadas (IIRC, 2013a).  

Portanto, o RI apresenta as informações mais importantes da organização, abordando 

suas estratégias, riscos e práticas de governança corporativa, seus impactos socioambientais, 

além de suas informações financeiras e resultados (Nagano, Kassai, Kussaba & Carvalho, 

2013). A partir dessas informações, seria apresentada, de forma transparente, como a 

organização cria valor ao longo do tempo.  

Desta forma, para a elaboração do RI é fundamental seguir os princípios básicos e os 

elementos de conteúdo introduzidos no Framework 1.0 proposto pelo IIRC (2013a), cuja 

estrutura foi desenvolvida para que as empresas reúnam esses dois itens para melhor 

evidenciar o valor de uma organização.  

De acordo com o IIRC (2013) os princípios básicos são aqueles que sustentam a 

preparação de um RI, informando o conteúdo e a maneira pela qual a informação é 

apresentada. Já os elementos de conteúdo são fundamentalmente vinculados uns aos outros e 

não são mutuamente excludentes. Portanto, estes dois conceitos são os responsáveis por 

sustentarem a preparação e o conteúdo de um RI.  

Diante do contexto apresentado e da amplitude da temática, a presente pesquisa 

delimita-se em abordar as premissas referentes aos Princípios Básicos estabelecidos pelo 

Framework 1.0. Portanto, busca-se responder as seguintes questões de pesquisa: As 

companhias estão seguindo os princípios básicos estabelecidos pelo Framework 1.0 na 

elaboração do RI? O conteúdo apresentado permite comparação entre as companhias? 

Para responder ao questionamento estabelecido definiu-se o seguinte objetivo geral: 



 
 

 
 

identificar se as companhias estão seguindo aos princípios básicos estabelecidos pelo 

Framework 1.0 na elaboração do RI e verificar se o conteúdo apresentado permite 

comparação entre as companhias. 

Portanto, a presente pesquisa justifica-se por abordar a essência do RI o qual deve ser 

expresso por meio dos princípios básicos previstos no Framework 1.0, que buscam encontrar 

um equilíbrio entre a flexibilidade e a imposição, de maneira que reconheça a grande 

variedade de circunstâncias individuais de diferentes organizações, e que permita um grau 

suficiente de comparabilidade entre as instituições (IIRC, 2013a).  

Logo, esta pesquisa aborda sobre um tema novo no Brasil, de tal forma, que ela se 

justifica pela contribuição para a comunidade científica e para futuros trabalhos a respeito 

deste assunto. Além disso, trata-se de um tema que representa mais um marco importante para 

a Contabilidade, pois, visa exibir se as companhias estão aderindo de maneira adequada a um 

relatório corporativo que busca integrar informações financeiras e não financeiras. 

Por fim, o trabalho está estruturado em cinco seções: introdução, referencial teórico, 

procedimentos metodológicos, resultados e análises e as considerações finais.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 Framework 1.0 para Relato Integrado  

Em 1972, ocorreu a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, composta por 

ambientalistas, chefes de Estado e de Governo, na qual, o principal objetivo desse movimento 

era conscientizar as empresas e construir ideias de como melhorar a relação entre o meio 

ambiente e a sociedade (Carvalho, 2013). Porém, foram necessários 20 anos para que 

ocorresse a segunda Conferência, em 1992 no Rio de Janeiro, onde finalmente os países 

reconheceram a necessidade da sustentabilidade e começaram a moldar ações com o objetivo 

de proteger e renovar os recursos ambientais (Nações Unidas no Brasil [ONUBR], 2014). 

A partir desse momento, as empresas passaram a divulgar relatórios abordando suas 

ações e estratégias sustentáveis, ao lado dos relatórios financeiros exigidos pela legislação. 

Alguns desses modelos de relatórios de sustentabilidade foram incorporados pelo Global 

Reporting Initiative (GRI), Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Godoy, 2007). 

Todavia, com a divulgação dos relatórios de sustentabilidade e dos relatórios 

financeiros notou-se que as informações de ambos não eram harmônicas. Afinal, os relatórios 

financeiros seguiam padrões estabelecidos pela legislação, já os relatórios de sustentabilidade 

não contavam com claros referenciais sobre o quê coletar e como relatar, de modo que, havia 

complexidade da leitura e incompatibilidade entre os mesmos (Carvalho, 2013).  

Diante dessa dificuldade, a GRI e o A4S, em 2010, uniram-se e criaram o IIRC, um 

órgão que visa “[...] criar uma estrutura globalmente aceita de contabilidade para a 

sustentabilidade [...] que reúna informações financeiras, ambientais, sociais e de governança 

em um formato claro, conciso, consistente e comparável – em síntese, em um formato 

integrado” (Carvalho & Kassai, 2014, p. 10) para auxiliar na elaboração do RI.  

Após a criação do IIRC, iniciou-se um processo de implantação do RI por meio de um 

Programa Piloto que teve o intuito de promover a troca de experiência entre as empresas e 

criar condições para que o relato fosse mais difundido. Assim, em outubro de 2011, empresas 

de diferentes setores e países, começaram a elaborar o RI, por meio dos primeiros conceitos e 

princípios apresentados pelo conselho (Nagano et al., 2013). Destaca-se que das mais de 100 

empresas que aderiram ao Programa Piloto, 12 eram brasileiras (IIRC, 2013b). 

Diante dessa experiência, o IIRC avaliou, analisou e obteve feedback das empresas a 



 
 

 
 

respeito do funcionamento do RI e, assim, elaborou e publicou uma minuta, ou seja, um 

rascunho da possível estrutura do RI, que ficou disponível ao público entre 16 de abril e 15 de 

julho de 2013, para que interessados enviassem comentários e sugestões. Após as observações 

obtidas o IIRC publicou a primeira versão do Framework 1.0, contemplando exigências e 

orientações para desenvolver o RI (Fragalli, 2014; Maciel, 2015; Nagano et al., 2013). 

 Logo, o RI busca evidenciar tanto as informações financeiras quanto as não 

financeiras e os impactos que umas causam nas outras mutuamente (Uehara et al., 2013), ou 

seja, unir em um só relatório corporativo os relatórios financeiros e os de sustentabilidade. 

Além disso, considera-se “um documento conciso sobre como a estratégia, a governança, o 

desempenho e as perspectivas de uma organização, no contexto de seu ambiente externo, 

levam à geração de valor em curto, médio e longo prazo” (IIRC, 2013a, p. 8).  

Diante disso, depreende-se que o RI é um relatório corporativo que busca melhorar a 

forma como as organizações pensam, planejam e relatam a história de seus negócios. Por 

meio dessa melhora é possível comunicar e explicar aos provedores de capital financeiro ou 

as partes interessadas, como a organização gera valor ao longo do tempo (IIRC, 2013a). Desta 

forma, para a realização do RI é fundamental seguir os princípios básicos e os elementos de 

conteúdo ( 

Figura 1 e  

Figura 2) introduzidos no Framework 1.0 proposto pelo IIRC (2013a). 

 



 
 

 
 

 
Figura 1: Princípios Básicos do RI. 

Fonte: Elaborado a partir do IIRC (2013a, p. 16-32). 

 

De acordo com o IIRC (2013a), os princípios básicos são aqueles que sustentam a 

preparação de um RI, informando o conteúdo e a maneira pela qual a informação é 

apresentada. Já os elementos de conteúdo são fundamentalmente vinculados uns aos outros e 

não são mutuamente excludentes. Portanto, esses dois conceitos são os responsáveis por 

sustentarem a preparação e o conteúdo de um Relato Integrado. 

 

Figura 2: Elementos de Conteúdo do RI. 
Fonte: Elaborado a partir do IIRC (2013a, p.16-32). 



 
 

 
 

 

Além dos princípios básicos e dos elementos de conteúdo é fundamental que haja um 

entendimento sobre os capitais, pois o RI visa demonstrar a geração de valor decorrente das 

interações, atividades e relacionamentos da organização, de tal maneira, que é verificada por 

meio do acréscimo, decréscimo ou transformações de seus capitais (Slewinski, Camacho & 

Sanches, 2015). Assim, eles são classificados em seis tipos, como mostra a  Figura 3. 

 
 Figura 3: Os Capitais do RI. 

 Fonte: Elaborado a partir do IIRC (2013a). 
 

Contudo, vale ressaltar que as organizações que elaboram o RI não são obrigadas a 

adotar esta classificação ou a estruturá-lo conforme os tipos de capital, afinal, as principais 

razões para incluí-los são para que sirvam “como parte da sustentação teórica do conceito da 

geração de valor; como diretriz para assegurar que as organizações levem em conta todas as 

formas de capital utilizadas ou afetadas por elas” (IIRC, 2013a, p. 12). 

Diante do exposto, ressalta-se ainda que a importância do RI se refere à conectividade 

das informações, pois busca obter uma imagem holística, ou seja, entender completamente os 

fenômenos que afetam a habilidade de uma organização em criar valor no curto, médio e 

longo prazo. Deste modo, o RI está intimamente ligado ao pensamento integrado, como 

aponta Fragalli (2014, p. 45), “quanto mais o pensamento integrado estiver incorporado às 

atividades de uma organização, mais naturalmente a conectividade de informações irá fluir 

nos relatórios gerenciais, análises e tomadas de decisões e, consequentemente, no Relato 

Integrado”. 

Após apresentados os aspectos relacionados à criação do IIRC e aos fundamentos do 

RI, a próxima subseção tem o intuito de abordar especificamente os princípios básicos e a 

experiência brasileira na elaboração do relato integrado. 

 

2.2 Princípios Básicos do RI e a Experiência Brasileira  
A presente subseção visa aprofundar a reflexão sobre dois aspectos considerados 

oportunos para discussão dos questionamentos propostos pela pesquisa. Para tanto, 



 
 

 
 

inicialmente, exploram-se quais são os aspectos que devem ser observados em cada princípio 

básico previsto no Framework 1.0 (Quadro 1) e, na sequência, destacam-se as contribuições 

da experiência brasileira apresentada nos White Papers publicados pelo GT das Empresas 

Pioneiras (GT-EP).  

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Princípios Básicos Elementos a serem observados no RI 

Foco estratégico e 

orientação para o 

futuro 

- Apresenta riscos, oportunidades e o modelo de negócios da organização; 

- Aponta o relacionamento entre o desempenho passado e futuro e os fatores que podem 

alterar este relacionamento; 

- Como a organização equilibra interesses de curto, médio e longo prazo, e quais são eles; 

- Como a organização assimilou experiências anteriores para determinar direções 

estratégicas futuras; 

- Como os capitais contribuem para a capacidade de uma organização em alcançar seus 

objetivos estratégicos futuros e gerar valor. 

Conectividade de 

informação 

Analisar a conectividade da informação entre: 

Os elementos de conteúdo: - Apresentar os elementos de conteúdo; - Analisar a alocação 

atual de recursos e de como a organização realiza investimentos futuros; - Como a 

estratégia da organização se prepara para novos riscos e oportunidades; - A relação entre 

a estratégia e o modelo de negócios com as mudanças no ambiente externo.  

Os capitais: - Abrange as interdependências e trade offs entre os capitais e como as 

mudanças na disponibilidade, na qualidade e na acessibilidade deles afetam a capacidade 

de uma organização em gerar valor. 

Informações financeiras e outras informações: - Apresentar as implicações referentes 

ao crescimento de receita ou decorrente de pesquisas ou de investimento em capital 

humano; - Apontar reduções de custos ou novas oportunidades de negócios em políticas 

ambientais; - Mostrar as receitas e o crescimento dos lucros das relações de longo prazo. 

Apresentar informações quantitativas e qualitativas; correlacionar as informações 

gerenciais, do Conselho e relatadas externamente; interligar as informações do RI e 

de outras comunicações da organização. 

Passado, presente e futuro: Analisar as atividades do passado e presente da organização. 

Relações com 

partes 

interessadas 

- Divulgar como os interesses e necessidades das principais partes interessadas são 

compreendidos, levados em conta e tratados em decisões, bem como na comunicação 

contínua da organização. 

Materialidade e 

Concisão 

- Temas relevantes (positivos ou negativos, materiais ou não) referente a capacidade de 

afetar a geração de valor da instituição; 

- Verificar se as informações seguem uma estrutura lógica, se estão conectadas, claras e 

com o menor número possível de palavras, se utiliza linguagem simples e se apresenta 

divulgações específicas da organização.  

Confiabilidade e 

completude 

Verificar a confiabilidade das informações (representação fiel) por meio de dois 

conceitos:  

- Equilíbrio: se o RI não é tendencioso ao selecionar informações e se o RI está 

comparado com metas e expectativas anteriores.  

- Isenção de erros significativos: se apresenta processos e controles para reduzir o nível de 

informação falsa e, caso tenha estimativas, deve ser explicado a natureza e as limitações. 

Verificar a completude (informações materiais positivas e negativas) pelos três conceitos: 

- Custo/benefício: se divulgam informações relevantes sobre um tema, mesmo se possuir 

um custo alto para avaliar e administrar o assunto de maneira apropriada. 

- Vantagem competitiva: se inclui informações sobre a vantagem competitiva 

(estratégias). 

- Informações orientadas para o futuro: se apresenta informações futuras.  

Coerência e 

comparabilidade 

- Coerência: verificar se o RI é divulgado consistentemente de um período ao próximo.  

- Comparabilidade: verificar se o RI de determinada empresa permite comparação com 

outras organizações, de tal maneira, que apresente os Elementos de Conteúdo, além de 

marcos referenciais adotados pela região; índices e indicadores quantitativos.  

Quadro 1: Quadro de apoio para a interpretação dos dados. 

Fonte: Elaborado a partir do IIRC (2013a, p. 16-23). 

 

Por meio da estrutura proposta pelo IIRC foi possível elaborar o Quadro 1, com a 

finalidade de apontar os elementos de cada princípio básico sugerido para auxiliar na 

elaboração do RI. Assim, o presente quadro foi utilizado como base para interpretar e analisar 



 
 

 
 

os relatórios das companhias e verificar se as mesmas estão atendendo a esses elementos e 

consequentemente aos princípios básicos proposto pelo Framework 1.0.  

Quanto a experiência brasileira na elaboração do RI a mesma se iniciou por meio da 

participação das empresas no Projeto Piloto criado pelo IIRC. Segundo Girotto (2014), o RI 

ganhou destaque no Brasil no início de 2012 quando o presidente do IIRC enviou uma carta 

ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

sugerindo a criação de uma comissão. Diante disso, criou-se a Comissão Brasileira de 

Acompanhamento do Relato Integrado (CBARI), sendo um grupo formado por pessoas físicas 

que visam discutir e estimular a adoção do RI no Brasil de forma voluntária. A CBARI é 

constituída por membros da academia, empresas, organizações setoriais, consultorias, 

sendo liderada pelo BNDES (CBARI, 2015).  

A CBARI é dividida em 5 grupos de trabalho (GTs): GT1- Gestão do Conhecimento; 

GT2 - Comunicação; GT3 - Empresas Pioneiras; GT4 - Investidores e GT5 - Acadêmico (GT-

EP, 2014). O presente trabalho se limita em estudar apenas o GT3 - Empresas Pioneiras, visto 

que o objeto de análise da pesquisa são as companhias brasileiras que integram este grupo. O 

GT3 de Empresas Pioneiras tem como finalidade expor experiências e dificuldades no que 

tange à comunicação da sustentabilidade buscando a compreensão e a troca de informações 

sobre aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais e a respeito da elaboração do RI 

(GT-EP, 2014).  

Até a data da realização desta pesquisa, o GT3 de Empresas Pioneiras já havia lançado 

três papers os quais foram constituídos com o objetivo de compartilhar com as empresas 

brasileiras o conteúdo das discussões e trocas de conhecimento viabilizados por meio dos 

encontros do GT (GT-EP, 2013, 2014). Entretanto, o terceiro paper não foi analisado, pois 

não havia sido publicado até o fechamento da presente pesquisa. Desta forma, o Quadro 2 

apontará apenas as contribuições dos dois primeiros papers. 

 

  



 
 

 
 

Paper Principais contribuições 

GT de Empresas 

Pioneiras em relatórios de 

sustentabilidade, lançado 

em dezembro de 2013 

 

Tendências e Desafios da 

Integração de Informações 

Financeiras e de 

Sustentabilidade: 

experiências de empresas e 

especialistas do mercado 

brasileiro. 

O paper apresentou:  

- As razões que motivam as empresas a produzir um RI, no qual o motivo 

central é de comunicar aos seus stakeholders, sua exposição a riscos e 

oportunidades de negócio; 

- O principal desafio das empresas referente a utilização do relato como um 

instrumento único de tomada de decisão por diferentes stakeholders; 

- A tempestividade sobre a dificuldade em divulgar o RI periodicamente, mas 

também foi citado como um fator fundamental a publicação dos relatos; 

- A necessidade de maior transparência por parte das empresas; 

- A importância da materialidade no processo de relato; 

- A integração das questões sustentáveis à estratégia e gestão das companhias; 

- Os desafios à integração de informações financeiras e de sustentabilidade; 

- As metodologias para asseguração de informações de sustentabilidade; 

- Entre outros temas. 

GT de Empresas 

Pioneiras em relatórios de 

sustentabilidade, lançado 

em novembro de 2014 

 

Construindo Pontes: 

Comunicando o Business 

Case de Sustentabilidade 

para o Mercado Financeiro. 

Este paper foi dividido em 5 partes: 

1ª- Abordou a respeito do que um profissional que trabalha na área de 

sustentabilidade de uma companhia precisa saber sobre contabilidade e 

relatórios legais. Discutiu ainda onde a sustentabilidade se insere nesses 

documentos e que pontos precisam evoluir para que possam comunicar melhor 

as questões referentes à sociedade e ao meio ambiente; 

2ª- Apresentou as convergências e divergências da sustentabilidade entre as 

agendas dos investidores e das empresas, apontando quem são os investidores, 

as suas principais funções e demandas;  

3ª- Apontou como incorporar questões socioambientais, como água, energia e 

emissão de Gases de Efeito Estufa, que são importantes direcionadores de 

valor das companhias de forma que permita a comparação entre elas; 

4ª- Relatou o diálogo entre empresas e investidores com o objetivo de explorar 

as diferenças entre “o que as empresas querem dizer” e “o que os investidores 

querem saber” e, a partir daí, identificar oportunidades de melhoria e também 

dificuldades na comunicação efetiva com o mercado; 

5ª- Mostrou exemplos de relatórios de todo o mundo sobre cinco dos oito 

elementos do framework: visão geral organizacional, perspectivas, modelo de 

negócio, riscos e oportunidades e desempenho. Além disso, discutiram-se duas 

metodologias de valoração de intangíveis para auxiliar na conexão entre as 

questões de sustentabilidade com o desempenho financeiro. 
Quadro 2: A contribuição dos Papers do GT das Empresas Pioneiras. 

Fonte: Elaborado a partir de GT-EP (2013, 2014).  

 

Como pode ser observado a partir do Quadro 2, os papers trazem contribuições 

distintas. O primeiro paper apresentou experiências e dificuldades no que tange à gestão e 

relato de iniciativas de sustentabilidade, buscando trocar informações sobre um mundo e uma 

sociedade que, em um cenário de mudança, apresentarão novas demandas a cada um e a 

todos. No entanto, o segundo paper apontou a necessidade de integrar as informações de 

sustentabilidade aos relatórios financeiros, visando mostrar como aspectos ambientais, sociais 

e de governança protegem e agregam valor ao negócio (GT-EP, 2013, 2014).  

Portanto, mediante a apresentação dos elementos de cada princípio básico e da sua 

relevância em auxiliar o processo de análise dos relatórios estudados, e ainda, sobre a 

experiência brasileira na elaboração do RI por meio do Programa Piloto e da contribuição e 

finalidade que o GT das empresas pioneiras proporciona para a elaboração do RI, por meio de 

papers e encontros, terminamos o referencial teórico como apoio para o entendimento do 

tema escolhido. 

 



 
 

 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A metodologia tem um papel de suma relevância na pesquisa, pois informa ao leitor 

como foi elaborado e conduzido o trabalho, sobre o tipo de pesquisa que está sendo realizado 

e sua conceituação. Além disso, tem o intuito de articular planos a fim de obter respostas para 

o problema do estudo (Beuren, 2010). Portanto, a “metodologia é o conjunto de métodos ou 

caminhos que são percorridos na busca do conhecimento” (Andrade, 2009, p. 119). Assim, a 

presente seção visa apresentar os procedimentos que nortearam a pesquisa. 

Quanto aos objetivos, este estudo se enquadra como uma pesquisa descritiva tendo em 

vista que, segundo Gil (2010) e Vergara (2011), esse tipo de pesquisa busca expor as 

características de determinada população ou fenômeno, além de poder estabelecer correlações 

entre as variáveis e sua natureza. Dessa forma, a presente pesquisa se enquadra como 

descritiva, pois visa identificar se as companhias estão seguindo os princípios básicos 

estabelecidos pelo Framework 1.0 na elaboração do RI e verificar se o conteúdo apresentado 

permite comparação entre as companhias.  

Quanto a natureza do problema, trata-se de uma pesquisa aplicada, visto que esse tipo 

de pesquisa tem finalidade prática, voltado a resolver problemas concretos (Vergara, 2011). 

Assim, o estudo tem o intuito de encontrar respostas se as companhias estão seguindo os 

princípios básicos estabelecidos pelo Framework 1.0 na elaboração do RI e se o conteúdo 

apresentado permite comparação entre as companhias. 

Referente a abordagem do problema, o trabalho se classifica como qualitativo, pois 

analisa o problema de maneira minuciosa e complexa e mostra características que não são 

vistas, quando se faz um estudo quantitativo (Beuren, 2010). Ainda, essa metodologia tem 

possibilidade de “descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar os processos dinâmicos vividos por grupos sociais 

[...]” (Richardson, 2012, p. 80). Logo, o presente estudo se utiliza do método qualitativo com 

o objetivo de descrever se as empresas estão abordando os princípios básicos estipulado pelo 

Framework 1.0 no desenvolvimento do RI e analisar detalhadamente se os relatos propiciam 

comparações entre as instituições. 

Quanto aos procedimentos, enquadra-se como bibliográfico e documental. 

Bibliográfico, pois o estudo se utiliza de materiais já publicados em artigos, teses, 

dissertações, livros e revistas (Gil, 2010). Além disso, tem como objetivo trazer contribuições 

para a elaboração da fundamentação teórica, para o levantamento da situação da questão, ou 

ainda com a finalidade de justificar os limites e contribuições da própria pesquisa (Rampazzo, 

2004).  

O procedimento documental utiliza de “materiais que ainda não receberam nenhuma 

análise aprofundada” (Silvia e Grigolo, 2002, apud Beuren, 2010, p. 89). Dessa forma, tem 

como finalidade interpretar a informação bruta desses documentos, buscando esclarecer ou 

introduzir algum valor aos mesmos, podendo dessa maneira, contribuir com a comunidade 

científica com novas versões sobre o tema (Silvia & Grigolo, 2002, apud Beuren, 2010). 

Assim, esta pesquisa classifica-se como tal, pois se valerá de documentos produzidos pelo 

IIRC, artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, RI divulgados pelas 

companhias, além de livros e revistas. 

O método utilizado para a coleta e análise dos dados foi realizado por intermédio da 

técnica de análise de conteúdo, que, para Bardin (1977, p. 38), é um “conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens.” O objeto de estudo do trabalho são companhias brasileiras que 

integram o GT3 - Empresas Pioneiras da CBARI, caracterizadas como instituições 



 
 

 
 

financeiras. Os documentos coletados estão disponibilizados nos web sites das instituições 

selecionadas e se referem ao ano base 2014 (Quadro 3): 

 
Instituição financeira Documentos coletados 

Itaú Unibanco Relato Integrado (RI) e Relatório Anual (RA) 

Banco Bradesco 

Relatório Anual (RA) Banco do Brasil 

Banco Santander 

Quadro 3: Instituições e documentos analisados.  

Fonte: A pesquisa (2016).  

 

Salienta-se que somente o Itaú elaborou o RI e RA enquanto que as demais 

instituições apresentam apenas o RA, fato esse que será discutido junto aos resultados da 

pesquisa. De tal forma, que a próxima seção apresentará os resultados e as análises do estudo 

com o objetivo de responder aos questionamentos propostos. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS  

O presente estudo se propôs a identificar se as companhias estão seguindo aos 

princípios básicos estabelecidos pelo Framework 1.0 na elaboração do RI e verificar se o 

conteúdo apresentado permite comparação. Para responder aos questionamentos e alcançar os 

objetivos traçados, a presente seção visa, inicialmente, expor o conteúdo apresentado pelas 

instituições selecionadas e em seguida, analisar as contribuições dos papers elaborados pelo 

GT - Em presas Pioneiras a fim de discutir a comparabilidade dos documentos das instituições 

analisadas.  

 

4.1 Conteúdo Apresentado nos RI/RA das Instituições Selecionadas 

Nesta subseção são expostos os resultados referentes aos conteúdos apresentados pelas 

instituições em estudo, tendo como referência os princípios básicos previstos pelo IIRC no 

Framework 1.0. O Quadro 4 exibe a síntese do conteúdo apresentado por cada instituição. 

 
CONTEÚDO APRESENTADO 

Princípios 

Básicos 
RI Itaú RA Itaú 

RA Banco do 

Brasil 
RA Santander RA Bradesco 

Foco 

estratégico e 

orientação 

para o futuro 

- Riscos, 

oportunidades e o 

modelo de 

negócio. 

- Relação entre os 

desempenhos. 

- Interesses. 

- Experiências 

anteriores.  

- Capitais.  

- Riscos, 

oportunidades, e 

o modelo de 

negócio, porém 

não exibiu a 

figura. 

- Relação entre os 

desempenhos. 

- Riscos, 

oportunidades e o 

modelo de 

negócio. 

- Relação entre os 

desempenhos. 

- Interesses. 

- Riscos, 

oportunidades e o 

modelo de 

negócio. 

- Relação entre os 

desempenhos. 

- Interesses.  

- Experiências 

anteriores.  

- Capitais.  

- Riscos, 

oportunidades e o 

modelo de 

negócio. 

- Relação entre os 

desempenhos. 

Conectivi-

dade de 

informação 

- Elementos de 

conteúdo. 

- Alocação de 

recursos e 

investimentos 

realizados.  

- Como se 

prepara para 

- Elementos de 

conteúdo. 

- Alocação de 

recursos e 

investimentos 

realizados. 

- Como se 

prepara para 

- Elementos de 

conteúdo. 

- Alocação de 

recursos e 

investimentos 

realizados. 

- Como se 

prepara para 

- Elementos de 

conteúdo. 

- Alocação de 

recursos e 

investimentos 

realizados. 

- Como se 

prepara para 

- Elementos de 

conteúdo. 

- Alocação de 

recursos e 

investimentos 

realizados. 

- Como se 

prepara para 



 
 

 
 

novos riscos e 

oportunidades. 

- Relação entre 

estratégia e o 

modelo de 

negócio, porém 

não cita 

mudanças no 

ambiente.  

- Capitais. 

- Implicações na 

receita. 

- Iniciativas para 

reduzir os custos 

ambientais. 

- Receitas e o 

crescimento dos 

lucros.   

- Informações 

quantitativas e 

qualitativas. 

- Informações 

gerenciais, do 

Conselho e 

relatadas 

externamente. 

- Informações do 

relato e de outras 

comunicações. 

- Atividades do 

presente.   

novos riscos e 

oportunidades. 

- Implicações na 

receita. 

- Iniciativas para 

reduzir os custos 

ambientais. 

- Receitas e o 

crescimento dos 

lucros.   

- Informações 

quantitativas e 

qualitativas. 

- Informações 

gerenciais, do 

Conselho e 

relatadas 

externamente. 

- Informações do 

relato e de outras 

comunicações. 

- Atividades do 

presente.  

novos riscos e 

oportunidades. 

- Relação entre 

estratégia, o 

modelo de 

negócio e 

mudanças no 

ambiente.  

- Implicações na 

receita. 

- Iniciativas para 

reduzir os custos 

ambientais. 

- Receitas e o 

crescimento dos 

lucros.   

- Informações 

quantitativas e 

qualitativas. 

- Informações 

gerenciais, do 

Conselho e 

relatadas 

externamente. 

- Informações do 

relato e de outras 

comunicações. 

- Atividades do 

presente. 

novos riscos e 

oportunidades. 

- Relação entre 

estratégia, o 

modelo de 

negócio e 

mudanças no 

ambiente.  

- Capitais. 

- Implicações na 

receita. 

- Iniciativas para 

reduzir os custos 

ambientais. 

- Receitas e o 

crescimento dos 

lucros.   

- Informações 

quantitativas e 

qualitativas. 

- Informações 

gerenciais, do 

Conselho e 

relatadas 

externamente. 

- Informações do 

relato e de outras 

comunicações. 

- Atividades do 

presente. 

novos riscos e 

oportunidades. 

- Relação entre 

estratégia, o 

modelo de 

negócio e 

mudanças no 

ambiente.  

- Implicações na 

receita. 

- Iniciativas para 

reduzir os custos 

ambientais. 

- Receitas e o 

crescimento dos 

lucros.   

- Informações 

quantitativas e 

qualitativas. 

- Informações 

gerenciais, do 

Conselho e 

relatadas 

externamente. 

- Informações do 

relato e de outras 

comunicações. 

- Atividades do 

presente. 

Relações com 

partes 

interessadas 

Apresentou as 

partes 

interessadas. 

Apresentou as 

partes 

interessadas. 

Apresentou as 

partes 

interessadas. 

Apresentou as 

partes 

interessadas. 

Apresentou as 

partes 

interessadas. 

Materialidade 

e Concisão 

- Temas positivos 

e negativos.  

- Informações 

claras e o RI é 

bem conciso com 

36 páginas. 

- Temas positivos 

e negativos. 

- Informações 

claras, porém, na 

seção Gestão de 

Riscos, as 

informações 

estavam confusas 

e o RA é extenso, 

com 310 páginas. 

- Temas positivos 

e negativos.  

- Informações 

claras, porém, o 

RA é extenso, 

com 198 páginas.  

- Temas positivos 

e negativos.  

- Informações 

claras, porém, o 

RA é extenso 

com 122 páginas. 

- Temas positivos 

e negativos.  

- Informações 

claras, porém, o 

RA é extenso, 

com 115 páginas.  

Confiabi-

lidade e 

completude 

- Não foi 

tendencioso e 

está comparado 

com metas 

anteriores.  

- Utiliza 

controles.  

- Informações 

relevantes. 

- Vantagem 

competitiva.   

- Informações 

- Não foi 

tendencioso e 

está comparado 

com metas 

anteriores.  

- Utiliza 

controles.  

- Informações 

relevantes. 

- Vantagem 

competitiva.   

- Informações 

- Não foi 

tendencioso e 

está comparado 

com metas 

anteriores.  

- Utiliza 

controles.  

- Informações 

relevantes. 

- Vantagem 

competitiva.   

- Informações 

- Não foi 

tendencioso e 

está comparado 

com metas 

anteriores.  

- Utiliza 

controles.  

- Informações 

relevantes. 

- Vantagem 

competitiva.   

- Informações 

- Não foi 

tendencioso e 

está comparado 

com metas 

anteriores.  

- Utiliza 

controles.  

- Informações 

relevantes. 

- Vantagem 

competitiva.   

- Informações 



 
 

 
 

futuras. futuras. futuras. futuras. futuras. 

Coerência e 

comparabi-

lidade 

- Divulgado de 

um período ao 

próximo.  

- Permite 

comparação.  

- Divulgado de 

um período ao 

próximo.  

- Permite 

comparação.  

- Divulgado de 

um período ao 

próximo.  

- Permite 

comparação.  

- Divulgado de 

um período ao 

próximo.  

- Permite 

comparação.  

- Divulgado de 

um período ao 

próximo.  

- Permite 

comparação.  

Quadro 4: Elementos apresentados nos relatórios. 

Fonte: A pesquisa (2016). 

 

Pode-se observar que, em geral, as instituições estão seguindo os princípios básicos 

estabelecidos pelo Framework 1.0, tendo em vista que, ao longo dos relatórios são 

mencionados todos os princípios, mesmo sendo de maneira ainda incipiente, ou seja, não 

apresentando todos os elementos, como mostra o Quadro 4.  Assim, com o intuito de 

contribuir com as instituições, é possível mencionar alguns principais elementos que deveriam 

ser apresentados nos relatórios, como por exemplo, sobre: 

  Os capitais: é um elemento fundamental, pois, segundo o IIRC (2013a), todas as 

organizações dependem de diversas formas de capital para alcançar o seu sucesso, por isso, 

devem ser evidenciados. Além disso, esse tema é apresentado em dois princípios básicos, 

tanto no princípio foco estratégico e orientação para o futuro, quanto no princípio 

conectividade de informação, no qual o Framework 1.0 propõe que sejam relatados quais são 

os principais capitais de uma instituição, como afetam a capacidade de gerar valor, e como 

contribuem para alcançar os objetivos estratégicos futuros de uma organização.  

Diante disso, algumas instituições não abordaram sobre o tema de maneira completa, 

tanto que, o Itaú (RA) e Bradesco apenas identificaram ícones ilustrativos para evidenciá-los 

ao longo do relatório, já o Banco do Brasil nem citou quais capitais utiliza.  

  Relação entre a estratégia, modelo de negócio e as mudanças no ambiente externo: 

também considerado um item fundamental, na qual interliga e relaciona todos os elementos 

que compõe uma instituição, ou seja, os seus objetivos, as suas atividades e os impactos que 

atingem o ambiente externo. O RA do Itaú não apresentou essa relação e o RI apenas 

apresentou a relação entre a estratégia e o modelo de negócio, não evidenciando os impactos 

no ambiente externo.  

  Concisão: todos os relatórios anuais não atenderam a esse elemento, pois não 

apresentaram as informações de modo sintetizado, de tal forma que publicaram um relatório 

extenso, acima de 100 páginas.  

  Interesses: se refere aos objetivos e estratégias que a organização busca atingir e 

deve ser apresentado para que as partes interessadas conheçam qual é a visão de futuro que a 

instituição busca alcançar. Diante de tal importância, o Itaú (RA) e o Bradesco não 

apresentaram quais são os seus objetivos estratégicos.    

Além disso, foi possível identificar elementos que não foram encontrados em nenhum 

dos relatórios estudados, a saber:  

  Fatores que podem alterar o relacionamento entre o desempenho passado e futuro da 

organização: todas as organizações apresentaram o seu desempenho comparado com anos 

anteriores, porém não relataram fatores que podem alterar o relacionamento entre o seu 

desempenho.  

  Como a organização equilibra seus interesses de curto, médio e longo prazo: a 

maioria das instituições citou quais são os seus interesses e objetivos, porém não os separaram 

em curto, médio e longo prazo e, consequentemente, não apontaram como equilibra seus 

interesses.  



 
 

 
 

  Como a organização realiza investimentos futuros: todas as instituições estudadas 

apontaram quais foram os investimentos realizados e possíveis investimentos futuros, porém 

não apresentaram como planejam realizar esses investimentos.  

  Apresenta uma análise das atividades do passado, presente e futuro da organização: 

todas as instituições financeiras exibiram as atividades do presente, porém não apresentaram 

quais foram as atividades do passado, que seria útil para obter uma análise da evolução da 

organização mediante melhorias implantadas, inovações e desenvolvimento de produtos e 

serviços.  

 

4.2 Possibilidades de Comparações e Contribuições dos Papers das Empresas Pioneiras 

Para discutir as possibilidades de comparação entre os RI/RA, buscou-se analisar a luz 

dos princípios básicos do Framework 1.0 e dos papers elaborados pelas empresas pioneiras. 

Para tanto, construiu-se o Quadro 5 exposto a seguir: 

 
Princípios 

Básicos 
Observações/evoluções dos papers/contribuições 

Foco 

estratégico e 

orientação 

para o futuro 

A estratégia de uma empresa é entender como ela gerencia riscos e oportunidades referentes às 

questões ambientais, sociais e de governança. É necessário que seja evidenciado no RI a 

estratégia da organização, pois os investidores buscam saber se a estratégia traçada está sendo 

seguida, se os objetivos estratégicos estão evoluindo e se a mensagem do presidente está 

traduzida em números. Assim, é fundamental que seja destacado a visão estratégica futura da 

organização (segundo paper). 

Conectivi-

dade de 

informação 

As empresas vivem num cenário de segmentação, no qual as diversas áreas são acionadas 

separadamente para responder questionários e relatórios. Porém, a segmentação é perigosa, pois 

se há divergência na abordagem de determinado tema, acaba gerando informações imprecisas e 

incompatíveis. Por exemplo, o relatório de sustentabilidade apresenta um tema com índice 

positivo e as demonstrações contábeis registram o mesmo tema, porém com índice negativo. 

Essas informações, se não conectadas e explicadas, geram perda de confiabilidade. Desta forma, 

a empresa precisa incorporar o pensamento integrado, que é fundamental para fazer a conexão 

entre contexto, oportunidades, riscos e estratégias de sustentabilidade (primeiro paper). Assim, 

para conectar as informações, as companhias precisam apurar os assuntos que geram interesse e 

que sejam eficazes em verificar a gestão da companhia (segundo paper). 

Relações com 

partes 

interessadas 

As empresas apontam que possuem uma grande dificuldade em abranger informações em um 

documento único para múltiplos stakeholders. Como solução o primeiro paper apresentou 

alguns públicos-chave para o avanço no processo do RI: 

- Alta Administração: são essenciais para a integração dos temas de sustentabilidade à agenda 

corporativa. 

 - Poder público/órgãos reguladores: dialogar com este público presume amplo conhecimento 

técnico das questões de sustentabilidade e sua relevância/aplicabilidade para as operações das 

companhias. 

- Consumidor final: o engajamento deste público envolve o desenvolvimento de canais 

específicos, uso de linguagem adequada e compreensão dos temas que endereçam seus interesses 

e demandas para a elaboração do RI. 

Materialidade 

e Concisão 

- Ambos os papers apontaram a importância de realizar uma análise profunda da materialidade 

nos temas relevantes para que sejam alocados no RI. Devem ser analisadas as perspectivas atuais 

e futuras, as questões que irão agregar valor e as expectativas de stakeholders externos. Assim, é 

preciso estabelecer uma conexão entre as questões mais relevantes e a geração de valor presente 

e futura da companhia. Além disso, os papers evidenciam que os resultados ou informações 

devem ser comunicados de modo objetivo/conciso para facilitar a sua interpretação.  

Confiabi-

lidade e 

completude 

O primeiro paper apontou que as informações além de envolver a confiabilidade dos dados, 

devem refletir os impactos das ações ambientais, sociais e de governança corporativa sobre as 

operações e relações das empresas (completude). Ou seja, esses dois conceitos estão totalmente 

interligados um com o outro, para que as informações sejam de qualidade.  



 
 

 
 

Coerência e 

compara-

bilidade 

- A tempestividade (coerência) foi um tema bastante debatido nos encontros, as empresas 

apontam que o tempo da publicação dos relatórios de sustentabilidade é um desafio para as 

mesmas, mas é fundamental para o aumento do uso das informações na tomada de decisão 

financeira (primeiro paper).  

- A comparabilidade permanece um desafio no RI, assim, o primeiro paper orienta adotar 

métricas relativas (percentual das vendas, unidade por produto, entre outros) para facilitar a 

análise comparativa entre as empresas. Além disso, os profissionais de finanças e contabilidade 

buscam uma normatização mais rígida das métricas, que facilite a análise e asseguração das 

informações.  

Quadro 5: A contribuição dos Papers do GT das Empresas Pioneiras. 

Fonte: Elaborado a partir dos Papers do GT-EP (2013, 2014).  

 

 Com base na análise dos documentos e nos princípios básicos estabelecidos pelo 

Framework 1.0 (Quadro 1), observou-se que as instituições financeiras da amostra atendem a 

todos os princípios, exceto a concisão quando se considera o Relatório Anual. Contudo, o Itaú 

Unibanco é a única companhia a apresentar um relatório diferenciado intitulado Relato 

Integrado no qual o princípio da concisão é atendido. 

Embora se note a aplicação de todos os princípios básicos, estes não são aplicados em 

sua totalidade, devido a insuficiência de conectividade entre certos fatores, como por 

exemplo, riscos e oportunidades que podem afetar o desempenho das companhias ao longo do 

tempo. Neste caso, o princípio „conectividade de informação‟ se apresenta como um desafio 

para as organizações no modo de demonstrar como informações financeiras e não financeiras 

se relacionam e são afetados mutuamente (Uehara et al., 2013).  

Também foi possível observar a ausência de como o negócio da organização evolui 

mediante ações tomadas e realizadas ao longo do tempo que afetam sua geração de valor 

(IIRC, 2013a). Em outras palavras, não é evidente como a geração de valor da organização é 

afetada no curto, médio e longo prazo mediante cada decisão tomada. Apreende-se que as 

empresas apresentam seu modelo de negócio, mas ainda não é claro como esse modelo gera 

valor ao longo do tempo incluindo as estratégias da organização. 

Ao verificar a possibilidade de comparação de relatórios entre as instituições 

financeiras considerando os princípios básicos do Framework 1.0 e os papers elaborados pelo 

GT 3 – Empresas Pioneiras, nota-se certa dificuldade nessa tarefa. As informações divulgadas 

relativas a alguns princípios, como as estratégicas e prospectivas, são abordadas de forma 

qualitativa, o que dificulta a análise comparativa feita pelos usuários. A partir da análise dos 

relatórios das companhias e do Quadro 5, levantou-se alguns pontos de reflexão.  

Quanto ao princípio „foco estratégico e orientação para o futuro‟, observa-se que cada 

empresa possui suas particularidades, modelo de negócio e estratégias. Essas informações são 

apresentadas, em grande parte, de forma narrativa e por meio de ilustrações e, caso fossem 

utilizados indicadores de desempenho, como um item explicativo poderia ser uma maneira 

eficaz de vincular informações quantitativas e qualitativas (IIRC, 2013a). 

Com relação a „conectividade de informação‟, as empresas ainda estão evoluindo 

quanto ao conceito de pensamento integrado (Fragalli, 2014). Como o framework 1.0 para RI 

é recente, a incorporação da conectividade entre ambiente, riscos, oportunidades, estratégias e 

capitais que afetam a geração de valor da organização ao longo do tempo, ainda está sendo 

desenvolvida pelas instituições financeiras.  

Quanto ao princípio „materialidade e concisão‟, como o RI engloba múltiplos 

stakeholders torna-se relevante envolvê-los na definição dos assuntos materiais incluídos no 

RI. Isso é uma forma de levar em consideração as expectativas e necessidades de informações 



 
 

 
 

desses stakeholders (IIRC, 2013a). 

No que tange ao princípio „coerência e comparabilidade‟, o próprio paper do GT 3 - 

Empresas Pioneiras reconhece a dificuldade de comparação de RI entre as empresas, pois essa 

possibilidade é maior quanto se utiliza informações financeiras, as quais permitem o uso de 

indicadores quantitativos. No entanto, informações narrativas e orientadas para o futuro são 

difíceis de comparação (GT-EP, 2013, 2014). 

 

5 CONSIDERAÇÕS FINAIS 

Diante da importância em incorporar informações financeiras e não financeiras em um 

documento conciso, relatando como a estratégia, a governança, o desempenho e as 

perspectivas de uma organização, no contexto do seu ambiente externo, levam à geração de 

valor, o IIRC desenvolveu uma estrutura para auxiliar na elaboração do Relato Integrado, de 

tal forma, que aponta princípios básicos e elementos de conteúdo que devem ser apresentados 

ao longo do RI (IIRC, 2013a).  

Nesse contexto, esta pesquisa buscou identificar se as companhias estão seguindo os 

princípios básicos estabelecidos pelo Framework 1.0 na elaboração do RI e verificar se o 

conteúdo apresentado permite comparação entre as companhias. Para a execução dos 

objetivos foram selecionadas as instituições financeiras brasileiras que aplicam as premissas 

do Framework 1.0 para RI. A análise de conteúdo foi realizada nos relatórios anuais referente 

ao ano base de 2014 e nos papers elaborados pelo GT de Empresas Pioneiras. 

Por meio do processo realizado foi possível concluir que as companhias estão 

seguindo os princípios básicos estabelecidos pelo Framework 1.0, porém, ainda de maneira 

limitada. Ao longo dos relatórios analisados, verificou-se a menção aos princípios básicos, 

todavia, as instituições apresentaram dificuldade em abordar de maneira completa os 

elementos que compõem cada princípio. Ressalta-se que apenas o RI do Itaú Unibanco 

atendeu ao princípio da concisão por apresentar um relatório sucinto. 

Quanto a comparabilidade dos relatórios entre as companhias analisadas, esta também 

se apresenta limitada, uma vez que para atender aos princípios do Framework 1.0, grande 

parte das informações são narrativas o que dificulta a comparação. Embora os relatórios 

apresentem informações financeiras e indicadores quantitativos, grande parte das informações 

envolvendo estratégias, interação entre os capitais e a natureza da relação da organização com 

seus stakeholders são abordadas de maneira qualitativa dificultando a comparabilidade total 

do RI. 

Ressalta-se, todavia, que o Framework 1.0 está em seu estágio inicial e com base em 

princípios e não em regras detalhadas como um checklist, pois o intuito do RI é promover o 

autoconhecimento e a tomada de decisões integradas (Nagano, et al., 2013) com base na 

incorporação do pensamento integrado. Essa nova realidade de comunicação certamente trará 

mudanças no comportamento e na gestão corporativa das organizações (Carvalho & Kassai, 

2014; Fragalli, 2014). 

Espera-se que esta pesquisa traga contribuições à literatura a respeito do RI e da forma 

que os princípios básicos têm sido aplicados pelas empresas brasileiras. Por ser um tema 

recente, as pesquisas acadêmicas ainda são limitadas contendo poucas bases teóricas sobre 

Relato Integrado. Acredita-se ainda que este estudo ofereça contribuições empíricas às 

instituições analisadas apontando os elementos necessários que devem ser abordados em cada 

princípio básico e os aspectos que devem ser aperfeiçoados e/ou incorporados nos próximos 

relatórios, com o intuito de apresentar melhores informações aos stakeholders. 

Contudo, deve-se destacar que este estudo possui limitações, pois a análise considerou 



 
 

 
 

apenas os princípios básicos, restringindo a verificação dos elementos de conteúdo. Logo, 

para estudos futuros, sugere-se a análise comparativa das instituições financeiras incluindo os 

também os elementos de conteúdo propostos pelo Framework 1.0. 
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