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RESUMO 

Este trabalho buscou, através de uma abordagem intervencionista, auxiliar a empresa estudada 

a iniciar a utilização das orientações do International Integrated Reporting Council (IIRC) 

para relato integrado em seu Relatório de Sustentabilidade, partindo-se da construção dos 

temas materiais. O trabalho justifica-se diante da necessidade da integração das informações 

financeiras e não financeiras da entidade estudada, de conhecer os impactos em outros 

capitais, além do financeiro, e de demonstrar a criação de valor a longo prazo a seus diversos 

stakeholders, principalmente a seus fornecedores de capital. Durante o desenvolvimento desse 

estudo, foi observado que os princípios para a construção dos temas materiais do IIRC e da 

Global Report International (GRI) são similares, com orientações recentes, sendo necessários 

investimentos em treinamentos e tempo para que a empresa consiga incorporar o pensamento 

integrado em suas ações, além de ser um processo de médio a longo prazo. O estudo também 

apresenta as contribuições, oportunidades e desafios ocorridos durante o processo, o que 

colabora com os práticos na implantação do relato integrado além de difundir as orientações 

do IIRC, fomentando uma discussão quanto a essa nova forma de comunicação da entidade 

com seus stakeholders. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para Ott & Pires (2009), há um desafio constante para a contabilidade, que é o 

aprimoramento de suas técnicas tendo em vista a evolução das necessidades da sociedade. 

Atualmente, há uma evolução da necessidade das informações fornecidas pelas 

empresas. Assim apenas os demonstrativos financeiros não suprem a demanda por 

informações a respeito de como a empresa se relaciona com a sociedade e o meio ambiente.  

Em 2009, o Príncipe de Gales, iniciou um movimento para harmonização entre os 

diversos relatórios corporativos que deu origem em 2013 às orientações para divulgação de 

uma comunicação integrada dos relatórios contábeis com as informações de natureza não 

financeira, propondo uma discussão a respeito de um novo modelo de negócios que tem como 

base seis capitais, ou seja, não só o capital financeiro, mas também o manufaturado, o 

humano, o intelectual, o social e o natural, surgindo assim o Relato Integrado (Carvalho & 

Kassai, 2013). 

Para divulgar as informações de natureza social e ambiental, também chamadas de 

informações não financeiras, as empresas podem adotar de forma a complementar suas 

informações financeiras, o balanço social, relatório de sustentabilidade, relato integrado, entre 

outros modelos, com o objetivo de fornecer a seus diversos usuários informações úteis que 

servirão de base para a tomada de decisões. 

A estrutura internacional para relato integrado do International Integrated Reporting 

Council (IIRC) veio ao encontro dessa nova necessidade, fornecendo orientações baseadas em 

princípios, estimulando as empresas a demonstrarem seus recursos e o relacionamento com 

seus diversos capitais tanto em seu ambiente interno quanto externo.   

A base deste trabalho inclui Estrutura Internacional para o Relato Integrado do IIRC e 

o Manual de Implementação e Princípios para Relato e Conteúdos Padrão divulgados pela 

GRI para o relatório de sustentabilidade, que são as diretrizes da Global Reporting 

International (GRI) na versão 4 (GRI G4), com ênfase nas questões materiais. 

A Report Sustentabilidade, em sua publicação “Materialidade no Brasil – Um ensaio 

qualitativo” apresenta que os novos relatórios terão foco no que é material, tendo como base 

que as empresas precisam dar atenção às questões críticas trazidas por suas partes 

interessadas, sendo estas validadas pela alta gestão, e posteriormente incorporadas à estratégia 

do negócio (Report Sustentabilidade, 2014). 

A materialidade envolve os temas que o relatório deve abordar, inclui questões de 

significativos impactos econômicos, ambientais e sociais para organização, ou questões que 

possam influenciar substancialmente as avaliações e decisões de stakeholders.  

Partindo-se que o foco central das Diretrizes GRI G4 e do Relato Integrado é a 

materialidade, tendo como base que as empresas precisam dar atenção às questões críticas 

trazidas por suas partes interessadas, sendo estas validadas pela alta gestão, e posteriormente 

incorporadas à estratégia do negócio (Report Sustentabilidade, 2014), este estudo  pretende 

auxiliar a empresa estudada na construção de seus temas materiais, dando início assim na 

utilização das orientações trazidas pelo IIRC em seu Relatório de Sustentabilidade. A empresa 

estudada nesta pesquisa é uma empresa de economia mista municipal de saneamento do 

interior do estado de São Paulo. 

Para definir suas questões materiais será necessário incluir a participação de seus 

principais stakeholders e encaminhar tais temas para a validação pela alta gestão, 

incorporando as questões materiais à estratégia da empresa. 



 

 

 

Assim, este trabalho irá responder a seguinte questão: Na prática, conforme as 

orientações trazidas pelo IIRC, como a empresa pode iniciar o preparo de suas 

informações de forma integrada, no que diz respeito à materialidade? 

De maneira complementar será apresentado os desafios e oportunidades encontrados 

no decorrer da pesquisa, ao optar por iniciar o preparo de suas informações integradas em seu 

relatório de sustentabilidade de forma voluntária. 

Este estudo se mostra atual e em consonância com o momento vivido por muitas 

organizações, que é o desafio de apresentar informações não financeiras e financeiras, 

utilizando as novas diretrizes da GRI G4 e as orientações do IIRC para relato integrado.  

Ademais, também contribuirá na gestão do atual processo de geração e integração das 

informações econômicas, ambientais e sociais, dentro do cenário da empresa estudada, 

podendo também ser utilizado como fonte de informações para outras empresas que buscam 

evidenciar essas informações.  

O amadurecimento para o preparo das informações integradas da empresa se dará de 

forma gradual, e nem é a pretensão desta pesquisa esgotar todo o tema com a conclusão da 

divulgação de um relato integrado no ano corrente. É necessário primeiramente desenvolver 

um pensamento integrado na empresa, com integração das áreas, introdução das orientações 

do IIRC e aos poucos incorporar tais orientações na elaboração das informações do Relatório 

de Sustentabilidade que a empresa já divulga. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A GRI é uma organização internacional independente, com sede em Amsterdã, criada 

em 1997 com a missão de disseminar a prática de relatório de sustentabilidade, de forma que 

ele se torne padrão entre as empresas. Ela fornece as diretrizes e orientações para facilitar a 

comunicação de informações do desenvolvimento sustentável de uma organização (GRI, 

2007).  

O IIRC é um conselho advindo de uma coalizão global de reguladores, investidores, 

empresas, definidores de padrões, profissionais do setor contábil e organizações não 

governamentais que compartilham uma visão da necessidade da evolução dos relatórios 

corporativos, defende que esses relatórios devem fornecer uma comunicação concisa a 

respeito da estratégia, governança, desempenho e suas perspectivas, considerando também o 

ambiente externo, apresentando, desta forma, a criação de valor no curto, médio e longo prazo 

(THEIIRC, 2013). 

A utilização das diretrizes da GRI na versão quatro (GRI G4) e as orientações do 

IIRC, possibilita a integração das informações econômicas, ambientais e sociais, e tem como 

objetivo de integrar a sustentabilidade à estratégia da empresa (GRI, 2013a) melhorando a 

qualidade de suas informações, tornando-as mais transparente e com maior clareza para todas 

as suas partes interessadas. Essa iniciativa, além de representar uma melhora na transparência, 

auxilia a empresa a conhecer e demonstrar o seu processo de criação de valor no decorrer do 

tempo (curto, médio e longo prazo) e como a empresa realiza a manutenção deste valor (GRI, 

2013a). 

 

2.1 Modelo GRI 

A GRI apresenta em seu Manual de Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade que 

a finalidade de se elaborar relatórios de sustentabilidade é a prática de medir, divulgar e 

prestar contas para os diversos stakeholders dos impactos econômicos, ambientas e sociais da 

organização (GRI, 2006, p. 3). Em maio de 2013, durante a conferência global da GRI em 



 

 

 

Amsterdã, foi lançada a versão 4.0 das Diretrizes para Relato de Sustentabilidade (GRI G4), 

representando um novo desafio para as companhias que publicam balanços socioambientais, 

que é a necessidade de focar no que é realmente relevante para o negócio, realizando a 

comunicação de seu desempenho social, econômico e ambiental, considerando como 

obrigatórios os temas materiais e com processos mais detalhados de definição de conteúdo 

(Balby, 2013). 

Uma das características das Diretrizes GRI G4 é o enfoque maior na materialidade. 

Como no próprio objetivo é apresentado, há uma preocupação em auxiliar no preparo do 

relatório de sustentabilidade com temas que sejam realmente relevantes. Sendo assim, o 

relatório deve abordar temas que sejam importantes na organização, ou seja, as questões que 

reflitam impactos econômicos, ambientais e sociais significativos ou questões que possam 

influenciar as decisões dos stakeholders (GRI, 2013a; GRI, 2013b). 

Conforme o Manual de Implementação GRI G4 (GRI, 2013b), os princípios para 

definição do conteúdo do relatório, são: inclusão de stakeholders, contexto da 

sustentabilidade, materialidade e completude. Esses princípios servem para orientar na 

identificação do que será informado no relatório.  

O princípio de inclusão de stakeholders está relacionado em conhecer e reconhecer as 

expectativas e interesses de seus mais diversos stakeholders, fornecendo respostas, no próprio 

relatório, de quais são as medidas adotadas para suprir essas expectativas e interesses.  

O contexto da sustentabilidade é traduzido pelo Manual como a apresentação de 

informações a respeito do desempenho da organização com base em conceitos amplos e não 

apenas individuais. É necessário descrever o que a empresa pretende realizar, quais as 

decisões tomadas agora e quais podem ser tomadas futuramente para algum problema ou 

tendência.   

A materialidade envolve os temas que o relatório deve abordar, inclui questões de 

significativos impactos econômicos, ambientais e sociais para organização, ou questões que 

possam influenciar substancialmente as avaliações e decisões de stakeholders.  

O princípio da completude garante que os temas materiais e seus limites estarão 

corretamente apresentados no relatório.  

O Manual de Implementação GRI G4 apresenta também os princípios que asseguram a 

qualidade do relatório, que são o princípio do equilíbrio, da comparabilidade, da exatidão, da 

tempestividade, da clareza e da confiabilidade (GRI, 2013b). Esses princípios servem para 

garantir qualidade das informações relatadas e possuem a função de auxiliar na transparência 

e qualidade das informações para seus stakeholders, fornecendo subsídios para a realização de 

avaliações e tomadas de decisões. 

O processo sugerido para definição dos temas materiais e limites apresentado no 

Manual de Implementação GRI G4, segue quatro etapas: identificação, priorização, validação 

e análise (GRI, 2013b). 

As etapas são consideradas apenas orientações, porém a implementação dos princípios 

de definição do conteúdo do relatório são requisitos para que o relatório esteja em 

conformidade com as diretrizes da GRI, além de garantir a transparência nos relatórios de 

sustentabilidade (GRI, 2013b). 

Conforme orientações do Manual de Implementação GRI G4 (GRI, 2013b) a etapa de 

identificação é o momento em que a organização seleciona entre uma relação de temas 

potencialmente relevantes, aqueles de maior impacto em suas atividades, ou seja, aqueles que 

possuem relevante impacto econômico, ambiental e social com relação à atividade da 



 

 

 

organização, devendo levar em consideração os princípios contexto de sustentabilidade e 

inclusão de stakeholders. 

A etapa da priorização ocorre quando a organização define quais os temas relevantes 

da primeira etapa que serão priorizados, divulgados e tratados no relatório. Essa etapa tem 

como base o princípio da materialidade e inclusão de stakeholders, sendo que a priorização se 

dará através da identificação da significância dos impactos econômicos, sociais e ambientais e 

a influência dos stakeholders nas avaliações e decisões (GRI, 2013b). 

A etapa da validação tem como base os princípios da completude e inclusão de 

stakeholders, sendo a etapa que finaliza a identificação dos temas relevantes que serão 

relatados. Os temas materiais identificados precisam ser aprovados pela alta gestão da 

empresa (GRI, 2013b). 

 Já a última etapa é a da análise, que conforme o Manual de Implementação (GRI, 

2013b), é realizada após a publicação do relatório, de modo contínuo, preparando os trabalhos 

para o próximo relatório. Os princípios aplicados nesta etapa são contexto da sustentabilidade 

e engajamento de stakeholders. 

 

2.2 Relato Integrado 

Com o objetivo de se obter uma convergência entre as informações constantes nos 

relatórios de sustentabilidade e as informações das demonstrações financeiras, o IIRC 

constituiu uma comissão para desenvolver uma forma de apresentação das informações 

financeiras, ambientais, sociais e de governança, surgindo o formato integrado de 

comunicação (Carvalho & Kassai, 2013).  

A discussão a respeito de relato integrado se iniciou em 2009 com um movimento 

criado pelo Príncipe de Gales para harmonizar os diversos relatórios corporativos (Carvalho 

& Kassai, 2013). 

Em matéria divulgada pelo Instituto Ethos, o professor Nelson Carvalho, explica que a 

ideia não é ter um relatório único com todas as informações, mas sim informações harmônicas 

e coerentes entre si, sendo que na iniciativa da Accounting for Sustainability (A4S) sugere que 

as empresas passem a integrar as informações da área econômica com os dados sobre as 

questões sociais, ambientais e de gestão (Gonçalves, 2013).  

O Relato Integrado é a busca por uma convergência entre o Relatório de 

Sustentabilidade no modelo GRI e as Demonstrações Contábeis, que conforme o Consultation 

Draft of the International <IR> Framework – Integrated Reporting, “um relatório integrado é 

uma comunicação concisa sobre como estratégia, governança, o desempenho de uma 

organização e perspectivas, no contexto de seu ambiente interno e externo, levam a criação de 

valor a curto, médio e longo prazo” (THEIIRC, 2013, p. 8). 

Os conceitos de relato integrado são recentes, sendo que sua estrutura conceitual foi 

apresentada no Brasil primeiramente na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

(BM&BOVESPA) em 16 de abril de 2013. Uma apresentação semelhante também ocorreu na 

África do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, Índia Japão e Reino 

Unido (BM&FBOVESPA, 2013). 

Em dezembro de 2013 foi publicada pelo IIRC a primeira versão da estrutura 

internacional para relato integrado na língua inglesa. Em março de 2014 foi traduzida para a 

língua portuguesa pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), sendo publicada com 

a autorização do IIRC em maio de 2014 (THEIIRC, 2014). 

A proposta do IIRC e suas diretrizes internacionais de relato integrado são mais do que 

simplesmente ter um único relatório ao final, é fazer com que desperte uma nova mentalidade 



 

 

 

nas organizações, que sejam divulgados não apenas números, mas também a relação entre 

estratégia, modelo de negócios e a geração de valor no longo prazo (Report Sustentabilidade, 

2013).  

Para o grupo de estudos do Relato Integrado no Brasil (Report Sustentabilidade, 2013) 

os cinco aspectos chaves do Relato Integrado são: materialidade, geração de valor, capitais, 

modelo de negócio e conectividade. Esses aspectos têm a função de dar base à construção de 

um relatório com informações consistentes a respeito da organização, como é seu 

comportamento no ambiente em que está inserida, seus riscos e oportunidades, além de 

apresentar quais são suas estratégias de utilização de recursos, seu desempenho alcançado no 

período e suas perspectivas ao longo do tempo. 

No Relato Integrado, a materialidade é traduzida em temas que são essenciais, que 

podem afetar substancialmente a análise e a decisão dos leitores do relatório sobre a 

capacidade de a organização criar e preservar valor (THEIIRC, 2013). 

Os capitais apresentados pelo IIRC compreendem os capitais financeiros, 

manufaturados, intelectuais, humanos, sociais e de relacionamento e naturais. Não há 

obrigatoriedade de utilizar essa categorização de capitais, mas eles devem ser considerados 

como um referencial e como base teórica para a demonstração da criação de valor para uma 

organização. Também não há uma hierarquia entre eles, de modo que todos os capitais são 

igualmente relevantes (THEIIRC, 2013). 

O objetivo principal de a empresa elaborar um relato integrado utilizando sua estrutura 

conceitual é “explicar a provedores de capital financeiro como uma organização gera valor ao 

longo do tempo” concluindo que deve incluir informações relevantes tanto financeiras quanto 

não financeiras (THEIIRC, 2014, p. 7). 

Os fornecedores de capital financeiro buscam informações mais profundas a respeito 

da empresa e do seu negócio para subsidiar a análise da capacidade que a empresa tem de 

gerar valor no decorrer do tempo, tanto para ela quanto para suas partes interessadas, 

inclusive para a sociedade, garantindo assim o retorno financeiro destes provedores de capital 

financeiro (THEIIRC, 2014). 

Assim, para auxiliar na divulgação do relato integrado, o IIRC fornece orientações 

através de uma estrutura conceitual com o objetivo de estabelecer Princípios Básicos e 

Elementos de Conteúdo – Framework <IR> (THEIIRC, 2014). 

Os Princípios Básicos para a preparação de um relato integrado apresentados no 

Framework <IR> (THEIIRC, 2014) são: foco estratégico e orientação futura, conectividade 

de informações, relação com as partes interessadas, materialidade, concisão, confiabilidade e 

completude, coerência e comparabilidade.  

O foco estratégico e orientação futura estão relacionados no contexto de que a empresa 

precisa demonstrar em seu relatório uma visão geral a respeito de sua estratégia e da 

capacidade que ela tem de gerar valor no decorrer do tempo, inclusive demonstrar quais 

capitais são utilizados e impactados. 

A demonstração de conexões entre atividades do passado, presente e futuro, o 

relacionamento entre informações financeiras com as informações não financeiras e o 

relacionamento entre os diversos capitais, são informações que têm como suporte o princípio 

da conectividade da informação.   

O princípio de relações com partes interessadas afirma a importância do 

relacionamento com seus públicos interessados, com a necessidade de a empresa buscar 

conhecer suas necessidades. 



 

 

 

A materialidade, como um princípio do relato integrado, significa que aqueles temas 

que afetam de forma significativa a geração de valor no decorrer do tempo, são os que devem 

ser divulgados.  

O relatório integrado deve ser conciso, sendo representado como o princípio que 

orienta que o relato não deve ser prolixo. Entretanto, as informações precisam ser claras e 

suficientes, devendo respeitar o equilíbrio entre os demais princípios, principalmente com o 

da completude e comparabilidade. 

O princípio da confiabilidade e completude tem como base o equilíbrio das 

informações, ou seja, os temas materiais devem ser informados em sua totalidade, sem 

informações imparciais, devem incluir informações tanto positivas quanto negativas. É neste 

princípio que a empresa se utiliza da ferramenta de auditoria interna ou externa, o que 

melhora a confiabilidade de suas informações. O princípio da completude apresenta também a 

orientação de que a empresa deve levar em consideração os temas materiais das outras 

empresas do mesmo setor. 

A coerência e comparabilidade são princípios que têm como base que as informações 

de um relato integrado devem no decorrer do tempo se apresentarem com uma mesma lógica 

de sentido, sem contradições, e de forma que possam ser comparadas.  

Para o processo de determinação da materialidade, o IIRC propõe as seguintes etapas: 

identificação de temas relevantes; avaliação; priorização e a determinação de informações a 

serem divulgadas (THEIIRC, 2014). Na identificação de temas relevantes será considerado 

àqueles temas que afetam ou podem vier a afetar a capacidade de a organização gerar valor, 

nem todos os temas relevantes identificados são considerados materiais, assim na avaliação é 

possível verificar se tal tema é suficientemente importante, ou seja, será material dependendo 

do seu efeito sobre o critério de geração de valor da empresa. A priorização é realizada tendo 

como base a magnitude do tema, já para a determinação das informações divulgadas, será 

considerado diferentes perspectivas, tanto interna quanto externas, inclusive demanda dos 

fornecedores de capitais financeiros e outros stakeholders. 

Os Elementos de Conteúdo para relato integrado definidos pelo IIRC são identificados 

como orientações para auxiliar na construção do relato integrado. Não são considerados como 

uma estrutura fixa, eles devem ser utilizados como suporte para que a empresa demonstre a 

conexão entre as suas informações (THEIIRC, 2014).  

São oito os Elementos de Conteúdo para o relato integrado, divididos entre os 

assuntos, nos quais o IIRC apresenta questões a serem respondidas para auxiliar a empresa na 

construção de suas informações integradas. Os assuntos dos Elementos de Conteúdo são: 

visão geral da organização e ambiente externo, governança, modelo de negócios, riscos e 

oportunidades, estratégia e alocação de recursos, desempenho, perspectiva e base de 

preparação e apresentação (THEIIRC, 2014). 

Na análise de Fragalli (2014), as orientações trazidas pelo IIRC, não podem ser 

tratadas como um modelo fixo de relatório.  A empresa deve analisar a melhor forma de 

relatar suas informações considerando os princípios, elementos e os aspectos relevantes, 

sendo que essas orientações se apresentam como uma proposta que “estimula uma mudança 

cultural na empresa, passando de informações geradas isoladamente, para um processo de 

integração entre todos os setores da organização, cujo resultado são informações claras e 

concisas” (Fragalli, 2014, p. 46).  

 



 

 

 

2.3 Comparativo entre as Diretrizes GRI G4 e a Estrutura Internacional para o Relato 

Integrado do IIRC 

Tanto as Diretrizes GRI quanto o IIRC apresentam princípios que orientam as 

empresas na construção de suas informações para garantir que haja transparência no processo 

de relatos e para dar suporte na sua preparação (GRI 2013b, THEIIRC, 2014). 

São comuns tanto para a GRI quanto para o IIRC que as informações relatadas pelas 

empresas precisam ser divulgadas de forma clara, concisa, equilibrada, correta, confiável e 

completa, dando condições para seus usuários realizarem comparações no decorrer do tempo. 

No relato das questões materiais, há também em comum a preocupação com as partes 

interessadas, ou seja, seus stakeholders, o que possibilita que a empresa conheça suas 

necessidades e demonstre como estão sendo tratadas (GRI, 2013a; THEIIRC, 2014). 

Já alguns princípios apresentados pelo IIRC para o relato integrado trazem novos 

conceitos, como o foco estratégico e orientação para o futuro, que fortalecem a materialidade 

e a visão a longo prazo, e o princípio conectividade da informação, que fortalece o 

pensamento integrado, dando suporte para a empresa pensar e relatar as conexões entre suas 

atividades, entre seus diversos capitais, entre informações financeiras e não financeiras, entre 

informações quantitativas e qualitativas, e outras conexões (THEIIRC, 2014).   

Com relação às informações de conteúdo, tanto para o relatório de sustentabilidade 

GRI G4 quanto para o relato integrado, é necessário constar informações gerais a respeito do 

perfil da empresa, estratégia, informações sobre o relatório, materialidade, stakeholders e 

governança.  

As Diretrizes GRI são consideradas uma referência internacional para qualquer tipo de 

organização interessada na divulgação de informações a respeito da forma de gestão, 

desempenho econômico, ambiental e social, bem como seus impactos nessas áreas, tem como 

objetivo auxiliar relatores a elaborar relatórios de sustentabilidade relevantes, com 

informações importantes a respeito de sustentabilidade e tornar o processo relato de 

sustentabilidade uma prática padrão (GRI 2013b).  

Para o IIRC o relato integrado é um processo que resulta na comunicação concisa, 

sobre a criação de valor no decorrer do tempo (THEIIRC, 2014). 

O Manual de Implementação GRI G4 apresenta como destinatário do Relatório de 

Sustentabilidade os stakeholders tanto interno quanto externo, sendo que suas informações 

beneficiam os mais diversos usuários (GRI, 2013b).  

Já os fornecedores de capital financeiro são os principais destinatários do relato 

integrado podendo ser considerados como beneficiários de suas informações todas as partes 

interessadas que tenham interesse em saber qual é a capacidade da empresa em criar valor no 

decorrer do tempo, incluindo funcionários, clientes, fornecedores, parceiros de negócios, 

comunidades locais, legisladores, reguladores e responsáveis por políticas (THEIIRC, 2014). 

A principal novidade apontada pelo IIRC que ganhou força com a nova versão das 

Diretrizes da GRI G4 é que a decisão final de temas materiais deve passar pelos 

administradores, criando assim um vínculo entre os tomadores de decisão e os resultados de 

gestão (Report Sustentabilidade, 2013).  

As etapas determinação da materialidade, tanto do IIRC quanto das diretrizes da GRI 

G4, são bastante similares, envolve a identificação, priorização, avaliação, validação e análise 

dos temas, tendo como base o princípio de inclusão e engajamento de stakeholders e contexto 

de sustentabilidade. O que as orientações do IIRC trouxeram de novidade é a perspectiva a 

longo prazo que deve também ser considerada para a seleção dos temas materiais, assim é 

possível realizar uma consolidação harmônica entre os dois processos de determinação da 



 

 

 

materialidade, tendo como resultado os temas materiais que a empresa divulgará em seu relato 

integrado. 

 

2.4 Desafios encontrados em pesquisas já realizadas 

Para o primeiro grupo de estudos do Brasil, criado para discutir o Relato Integrado, a 

busca pela integração dos dados financeiros e não financeiros é uma tendência mundial, e 

como se trata de um conceito novo, sua implantação encontrará alguns desafios, o que poderá 

trazer novas oportunidades de negócio e inovações (Report Sustentabilidade, 2013).  

Um dos desafios citados pelo grupo é a integração interna, pois para se conseguir ter 

um pensamento integrado é necessário ter antes de tudo uma integração interna, para assim 

fazer com que os compromissos socioambientais façam parte da gestão.  Outro desafio 

apontado é a valoração, na qual há a necessidade do engajamento dos profissionais de 

contabilidade com a criação de novas métricas que possibilite deixar tangíveis indicadores 

ambientais.  

Em relação à materialidade, a conclusão em que o grupo de estudos chegou, é que ela 

deve ser uma questão de prioridade, sendo que a alta direção deve estar envolvida no processo 

de definição, só assim temas relacionados à gestão do negócio estarão presentes na 

materialidade. 

Rodrigues (2014) realizou uma pesquisa a partir do Relatório Anual de 2012 da 

empresa Natura e conclui que o relatório ainda não oferecia informações suficientes para 

afirmar que havia uma integração entre as informações financeiras e não financeiras, ou seja, 

mostrava uma aparente divisão entre seu Relatório de Sustentabilidade e suas Demonstrações 

Contábeis. Destacou ainda que a Estrutura Conceitual do IIRC possuiu orientações pouco 

objetivas, sem clareza e objetividade, com parâmetros de difícil compreensão, o que torna as 

orientações do IIRC insuficientes para que as empresas as utilizem na elaboração do relatório 

integrado. Deste modo, as empresas ainda estão se adaptando à nova metodologia, sendo 

necessários investimentos financeiros e em tempo. 

Já a pesquisadora Fragalli (2014) apresenta em seu estudo a aplicação do Framework 

<IR> em uma propriedade agrícola, com o objetivo de identificar as restrições e 

potencialidades existentes na aplicação do Relato Integrado. A pesquisadora realizou um 

estudo de caso em seis ciclos produtivos e concluiu que o relato integrado está inserido na 

gestão do negócio, porém de maneira informal, sendo que o gestor da propriedade leva em 

consideração os elementos apontados no Framework <IR>, mas por falta de tempo e 

capacitação não é realizado a elaboração e divulgação do relatório integrado da propriedade.  

Aponta ainda a mudança cultural e a quantidade de informações requeridas pelo 

Framework <IR> como sendo restrições a sua aplicação, pois as empresas em geral não 

costumam divulgar informações a respeito de seu modelo de negócio e estratégia de forma 

detalhada, informações essas requeridas pelo IIRC.  

Para Roth (2014) o principal benefício da relação integrada que uma empresa pode ter 

é o pensamento integrado, que é possível com a integração entre as informações sociais, 

ambientais e de governança com as informações financeiras, considerando os impactos a 

longo prazo nos diversos capitais e não apenas no capital financeiro, atribuindo o mesmo 

valor a outros critérios que não seja apenas o financeiro na tomada de decisões.  

Porém, a implementação desta relação integrada pode ser difícil e cara, necessitando 

que a organização entenda e identifique o que é relevante, invista em educação e treinamento 

a seus empregados para que assim seja possível o entendimento a respeito da relação 

integrada (Roth, 2014).  



 

 

 

O relato integrado, da forma que se apresenta, contribuiu para mudanças tanto de 

comportamento quanto de atitude o que irá apresentar resultados para as necessidades deste 

século, com um novo modelo de negócio que utiliza outros capitais, não só o capital 

financeiro, tais como: natural, humano, social e de relacionamento, intelectual e 

manufaturado. Deste modo, a empresa alcança e descobre uma nova forma de criar valor para 

seus acionistas (Carvalho & Kassai, 2013). 

Os estudos de Zaro (2015) e Maciel (2015) foram realizados tomando como base as 

empresas do programa piloto do IIRC no Brasil. Para Zaro (2015), que realizou uma análise 

de conteúdo para identificar a divulgação dos Elementos de Conteúdo e integração dos 

capitais, destaca-se a necessidade de amadurecimento das divulgações em relação à 

integração e que entre os relatórios divulgados há exemplos de conectividade proposto pelo 

IIRC. No estudo de Maciel (2015) é apresentado que o Relato Integrado pode sim gerar maior 

transparência para os Relatórios Corporativos, porém sem conseguir afirmar se os mesmos 

garantem que a empresa ou a economia seja mais sustentável. Também destacou que o 

Framework é recente o que demandará tempo para total entendimento pelas empresas e 

dificuldades de comparação pelo fato de sua abordagem ser baseadas em princípios. 

Os estudos a respeito da utilização das orientações do IIRC para relato integrado são 

recentes, pois as orientações foram publicadas em 2013 em Inglês e em 2014 em português, 

porém pode-se verificar que há interesse pela academia em estudar esses novos conceitos, 

conforme os trabalhos de Carvalho & Kassai (2013), Fragalli (2014), Rodrigues (2014), 

Rooth (2014), Zaro (2015) e Maciel (2015), bem como o interesse por empresas de serviços, 

como o da consultoria Report Sustentabilidade (2013). 

Fica claro que a empresa que se propõe a realizar a divulgação de suas informações 

econômicas, sociais e ambientais, de forma integrada terá diversos desafios, porém 

contribuirá para desenvolver um novo modelo de divulgação, conforme as necessidades atuais 

das empresas e da sociedade.   

O que o IIRC espera é que o Relato Integrado se torne um padrão de comunicação 

para as empresas, e que os vários relatórios divulgados sem conexão e estáticos deixem de ser 

produzidos dando lugar ao relato integrado (THEIIRC, 2014). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo apresenta a possibilidade de conhecer com profundidade as orientações do 

IIRC para um Relato Integrado, as diretrizes da GRI G4, e também as informações financeiras 

e não financeiras da empresa estudada, apresenta como característica de um estudo de caso 

que é o de ter “profundidade e detalhamento” e será aplicada a abordagem intervencionista, 

pois tem como objetivo produzir resultados relevantes, com a pretensão de juntar teoria com a 

prática.  

Foram propostas etapas com diversas atividades utilizando as orientações do IIRC 

para relato integrado e as diretrizes da GRI G4 com o objetivo de auxiliar a empresa na 

construção dos temas materiais.  

A condução desta pesquisa teve como base as etapas de uma pesquisa-ação, que são 

resumidas por Freitas et al. (2010) em diagnóstico inicial, planejamento da ação, implantação 

e análise dos resultados. 

A pesquisadora realizou o diagnóstico inicial a partir da necessidade dos gestores da 

empresa estudada em integrar suas informações financeiras e não financeiras em seu Relatório 

de Sustentabilidade para suprir a demanda de informações dos seus fornecedores de capital.  



 

 

 

Para isso, a primeira providência foi realizar um estudo das orientações do IIRC para 

relato integrado e uma pesquisa documental das informações da empresa estudada, constantes 

em seu Relatório de Sustentabilidade referente ao ano de 2012 e 2013 e informações 

constantes no Formulário de Referência referente ao ano de 2013, identificando quais 

informações que a empresa já elabora e quais informações a empresa terá necessidade de 

desenvolver além de analisar os Relatórios de Sustentabilidade de empresas do mesmo setor. 

O ponto de partida foi o primeiro dos cinco aspectos chaves de Relato Integrado, 

proposto pela Report Sustentabilidade (2013), a materialidade, assim pesquisadora iniciou os 

trabalhos para delinear quais as etapas necessárias para a construção dos temas materiais na 

empresa, respondendo, desta forma, a questão de pesquisa. 

A construção das etapas teve como base a Estrutura Internacional para o Relato 

Integrado do IIRC (THEIIRC, 2014), o Manual de Implementação e Princípios para Relato e 

Conteúdos Padrão divulgados pela GRI (GRI, 2014c), especificamente no que se refere à 

materialidade.  

Os dados foram coletados através da observação na modalidade participante natural, 

que é um procedimento único de estratégia para coleta de dados, no qual os fatos são 

percebidos diretamente pelo pesquisador, a pesquisadora deste estudo é funcionária do setor 

contábil fiscal da empresa estudada sendo um agente interventor. 

A implantação dos trabalhos desta pesquisa foi realizada durante o ano de 2014 e 2015 

através de encontros, em forma de reuniões participativas, apresentações e workshop, 

seguindo as etapas propostas por este estudo, sendo conduzidas pela pesquisadora e pela 

coordenadora dos trabalhos do Relatório de Sustentabilidade da empresa, contando também 

com a participação do setor de Governança Corporativa.  

Todos os encontros foram realizados com convites formais aos participantes através de 

Outlook e confirmação de presença, a pesquisadora elaborou lista de presença e atas que estão 

devidamente arquivadas junto ao Setor de Gestão da Sustentabilidade da empresa. Tais 

documentos estão disponíveis para serem utilizados por auditorias (interna ou externa).  

A análise dos resultados foi realizada quase que simultaneamente com a coleta dos 

dados, sendo que desde o primeiro encontro foram realizadas as primeiras observações, o que 

é um processo interativo no qual o pesquisador realiza a análise e no mesmo instante 

consegue realizar a interpretação dos resultados.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para iniciar o processo de relato integrado partindo-se da construção da materialidade, 

conforme a realidade da empresa estudada, foram adotadas as seguintes etapas: Etapa 1: 

pesquisa documental a respeito de temas materiais; Etapa 2: identificação dos stakeholders 

chaves; Etapa 3: consulta dos temas materiais junto aos stakeholders chaves e incorporação 

dos temas materiais na estratégia da empresa. 

Na Etapa 1 os princípios norteadores são: materialidade, completude e 

comparabilidade tanto da GRI G4 quanto do IIRC. Tendo como base o princípio da 

completude foi realizado uma pesquisa documental nos relatórios de sustentabilidade de 

empresas do mesmo setor com objetivo de obter elementos e informações quanto aos temas 

materiais por elas utilizados. 

No site da GRI há um banco de dados que possibilita consultar os Relatórios de 

Sustentabilidade das empresas que o publicam e realizar buscar por critérios de seleção.   



 

 

 

Conforme o Manual de Implementação do GRI para a consolidação dos temas 

materiais, é necessário que a empresa também verifique as normas e acordos internacionais 

(GRI, 2013b). 

A pesquisadora elencou os temas materiais dos Relatórios de Sustentabilidade de 

quatro empresas nacionais e uma empresa americana, todas do setor saneamento, dos anos de 

2012 e 2013, realizou uma pesquisa também nos Relatórios de Sustentabilidade da própria 

empresa estudada, dos anos de 2012 e 2013, pesquisou também os acordos internacionais 

relacionado com questões ambientais e sociais em que a empresa é signatária. 

Consolidou todos os temas materiais pesquisados para apresentação ao Grupo de 

Trabalho de Sustentabilidade, que inclui funcionários de diversos setores da empresa, Setor de 

Gestão de Sustentabilidade e Setor de Governança.  

Foram duas reuniões com o grupo que tiveram como objetivo identificação dos temas, 

ou seja, selecionar quais temas são potencialmente materiais para a empresa que serão 

encaminhados posteriormente para consulta junto aos stakeholders e alta gestão. Essas 

reuniões serviram também para uma maior integração entre os setores e os funcionários 

participantes. 

Na primeira reunião foi explicado os princípios norteadores dos trabalhos, como foram 

selecionados os temas apresentados e o motivo do encontro. 

O processo de determinação de materialidade inclui a identificação de assuntos 

relevantes, a avaliação da importância desses assuntos, a priorização de acordo com a 

importância e a determinação de quais informações será divulgada a respeito dos assuntos 

considerados relevantes (THEIIRC, 2014). 

A visão de materialidade do IIRC é que os temas a serem considerados materiais são 

aqueles que podem vir a afetar a decisão dos leitores do relato a respeito da capacidade de a 

organização criar e preservar valor. Já para a GRI, os temas materiais devem considerar os 

impactos econômicos, sociais e ambientais da organização e sua percepção pelos seus 

stakeholders para determinar sua priorização (Report Sustentabilidade, 2013).  

Primeiramente, da lista dos temas consolidados e apresentados foram identificados os 

considerados potencialmente materiais para a empresa, que são aqueles que podem fazer ou 

fazem parte da estratégia da empresa e já tiveram, têm, ou possam futuramente vir a ter 

impactos significativos não só econômico, mas também social e ambiental. 

Com os temas potencialmente materiais já identificados os próximos passos são: 

realizar a consulta desses temas junto aos seus principais stakeholders e sua validação junto à 

alta gestão para assim se chegar aos temas materiais da empresa.  

Nesta etapa foi possível realizar um estudo detalhado nos temas materiais de outras 

empresas do mesmo setor, isso deu a oportunidade de ampliar o conhecimento de assuntos 

considerados importantes por essas empresas e que também devem ser discutidos e tratados 

pela empresa estudada. 

Na Etapa 2, os princípios norteadores do início desta etapa são: Inclusão de 

stakeholders da GRI G4 e Relação com partes interessadas do IIRC, porém para que haja de 

fato a inclusão dos stakeholders a empresa deve primeiramente identificá-los e medir qual a 

influência deles na empresa. A GRI reconhece a importância do engajamento de stakeholders 

para a organização quando afirma que o conteúdo a respeito do engajamento de stakeholders 

destacado em suas diretrizes não precisa se limitar apenas para fins de elaboração do relatório 

(GRI, 2013a). Para Sender & Fleck (2004) um fator essencial para a manutenção de uma 

organização é a adequada gestão de seus stakeholders. Martins (2001) afirma que a 

importância em identificar as necessidades dos stakeholders e a satisfação dessas 



 

 

 

necessidades são ações que podem influenciar no desempenho da organização de forma 

positiva.  

O princípio inclusão do stakeholders deve nortear a pesquisa dos temas materiais, pois 

é através dele que a empresa conhecerá as expectativas de seus públicos, inserindo no 

relatório de sustentabilidade as informações a respeito das ações realizadas em respostas a 

essas expectativas (GRI, 2013b). 

Primeiramente foi necessário identificar quais são os stakeholders da empresa, para 

auxiliar nesta etapa a pesquisadora utilizou o Anexo A da Norma Brasileira de 

Responsabilidade Social 16001 (NBR 16001:2012), que apresenta algumas perguntas, que 

colaboram na identificação dos stakeholders, tais como: “com quem a organização tem 

obrigações legais? quem poderia ser positivamente ou negativamente afetado pelas atividades 

ou decisões da organização? quem da cadeia de valor é afetado? ” (NBR 16001, 2012, Anexo 

A). A NBR 16001 estava sendo implantada pelo Setor de Qualidade na mesma época, o que 

colaborou com os trabalhos de identificação dos stakeholders. 

Esta etapa foi realizada através de um workshop com funcionários de diversas áreas, 

inclusive o setor de Gestão de Sustentabilidade e Governança, a abertura do workshop foi 

realizada pelo Presidente, o que fortaleceu a importância do evento e colabora com o 

envolvimento da alta gestão nos trabalhos. 

Nesse encontro a pesquisadora realizou a apresentação das definições de stakeholders 

e a importância em realizar sua identificação e engajamento, em seguida o setor de 

Governança Corporativa apresentou a metodologia desenvolvida para avaliação dos 

stakeholders. Optou-se por realizar a identificação e classificação destes stakeholders através 

de um workshop com os próprios funcionários da empresa, assim além de realizar um 

treinamento com os mesmos foi possível realizar uma integração das relações de forma 

participativa. Os stakeholders mais importantes identificados foram: funcionários próprios e 

terceirizados, fornecedores de serviços e materiais, clientes/consumidores, sindicato dos 

trabalhadores, acionistas, fornecedores de capital e sociedade. 

Nesta etapa a empresa teve a oportunidade de consolidar a teoria apresentada junto a 

seus próprios funcionários na identificação de seus stakeholders, o que posteriormente dará 

condições para realizar os trabalhos de engajamento com os mesmos, o que para Sender & 

Fleck (2004) é um fator essencial para a manutenção de uma organização 

Na Etapa 3, tanto para a GRI quanto para o IIRC apresentam que é necessário o 

envolvimento da alta gestão no processo de determinação da materialidade, criando assim um 

vínculo entre os assuntos divulgados nos relatórios não financeiros com a estratégia da 

empresa (Report Sustentabilidade, 2013). 

As Diretrizes GRI G4 e as orientações para o Relato Integrado foram lançadas quase 

simultaneamente e a materialidade é apresentada como tema central para ambas. Desta forma 

é essencial para a empresa que pretenda utilizar esses conceitos conheça as questões 

apresentadas pelos seus públicos e realize posteriormente sua incorporação à estratégia do 

negócio (Report Sustentabilidade, 2014). 

Inicialmente, foi proposto pela pesquisadora, realizar uma pesquisa quantitativa com 

os stakeholders para definição dos temas materiais, questionando esses stakeholders em 

relação ao seu ponto de vista da importância ou não do tema, obtendo respostas em escala de 

prioridade. Porém, poderia correr o risco de se obter um resultado não satisfatório, tendo 

quantidade de respostas sem um maior entendimento a respeito dos temas materiais pelos 

stakeholders consultados. Desta forma, a solução encontrada pela pesquisadora em conjunto 

com a coordenadora dos trabalhos de Gestão da Sustentabilidade, foi de realizar a consulta 



 

 

 

dos temas materiais junto a representantes internos dos principais stakeholders identificados 

anteriormente. 

Essa solução levou em consideração a realidade da empresa estudada, que ainda não 

possui um engajamento consolidado com seus stakeholders e se encontra em conformidade 

com a orientação do princípio de inclusão de stakeholders para definição de conteúdo do 

Relatório de Sustentabilidade GRI G4 (GRI, 2013b).  

Assim, tendo como base as orientações do IIRC para relato integrado e das Diretrizes 

da GRI a melhor opção foi realizar uma pesquisa qualitativa junto aos representantes internos 

dos principais stakeholders, com reuniões para discutição e apresentação dos temas propostos, 

possibilitando a manifestação dos mesmos. 

Os temas potencialmente materiais identificados na “Etapa 1” seguiram para consulta 

junto aos representantes internos dos principais stakeholders identificados na “Etapa 2” com o 

objetivo de conhecer sua visão a respeito dos temas materiais pesquisados além de fornecer a 

possibilidade de inclusão de novos temas conforme suas necessidades e também de exclusão 

em caso de o tema não ser relevante. 

Não há hierarquia entre os stakeholders para a consulta dos temas materiais, as 

consultas foram sendo realizadas em três reuniões conforme a disponibilidade de agenda de 

um grupo ou individualmente. 

A realização de consulta dos temas materiais junto aos representantes dos principais 

stakeholders possibilitou o conhecimento pela empresa de quais são seus interesses e suas 

necessidades, seguindo o princípio de relações com partes interessadas das orientações do 

IIRC para relato integrado e de inclusão de stakeholders para materialidade da GRI G4. 

Após a análise dos temas potencialmente materiais, os participantes elencaram quais 

os temas são relevantes para a empresa, de forma que tanto no curto, médio ou longo prazo 

são temas que impactam ou podem impactar positivamente ou negativamente no negócio, e 

que se divulgados irão fornecer maior transparência de suas ações e subsídios a seus 

stakeholders para a tomada de decisões, assim realizando a avaliação e priorização no 

processo de materialidade. 

O setor de Ouvidoria, Governança e Gestão Sustentabilidade participaram ativamente 

dessas reuniões, pois são áreas de forte estratégia na empresa, principalmente por terem 

conhecimento das demandas dos clientes e fornecedores, além do amplo conhecimento dos 

riscos da empresa. 

Na prática, para que realizar a integração dos temas materiais à estratégia da empresa, 

os mesmos foram levados para discussão à alta gestão, no caso da empresa estudada: 

Presidente, Diretores e Conselheiros, para análise, entendimento e validação, pois só assim 

esses temas passam a fazer parte da estratégia da empresa, com metas para curto, médio e 

longo prazo e também com um orçamento.  

Esse processo cumpre a etapa da validação para as diretrizes da GRI (GRI, 2013b) que 

estabelece que é de fundamental importância a aprovação pela alta gestão da definição dos 

temas materiais que serão incluídos no relatório. 

No mesmo sentido, o IIRC apresenta no princípio de orientação da materialidade, que 

para o tema ser considerado material é necessário o entendimento desta condição da alta 

direção e da governança (THEIIRC, 2013).  A discussão com a alta gestão teve como 

resultado a recomendação de inclusão de mais três temas que foram incorporados aos temas 

materiais.  

A oportunidade gerada nesta etapa para a empresa foi de conhecer a visão de seus 

principais stakeholders e suas expectativas com relação à empresa no decorrer do tempo, além 



 

 

 

de possibilitar a inclusão dos temas materiais na estratégia da empresa, bem como fortalecer a 

integração e o engajamento interno com seus stakeholders. 

 

4.1 Visão Geral das etapas aplicadas 

É necessário primeiramente desenvolver um pensamento integrado na empresa, com 

integração das áreas, introdução das orientações do IIRC e aos poucos incorporar tais 

orientações na elaboração das informações do Relatório de Sustentabilidade que a empresa já 

divulga.  

O exercício do pensamento integrado inclui a correta descrição das informações 

levando-se em conta uma conexão com a governança, estratégia e perspectivas, o que 

contribuirá para fornecer uma informação mais consistente em todas as suas divulgações, 

(Report Sustentabilidade, 2013), sendo esta a intenção de demonstração deste trabalho. 

O trabalho realizado para a construção da materialidade parte do princípio que os 

temas apontados devem ser o eixo central do Relato Integrado e que as questões críticas 

apontadas pelos seus stakeholders, ou público de interesse, devem ser levadas em 

consideração, devendo ser incorporadas à estratégia do negócio (Report Sustentabilidade, 

2013). 

Neste primeiro momento foram realizadas apenas consultas internas, com 

representantes de stakeholders considerados chaves pela empresa, tornando o processo de 

definição de materialidade maduro primeiro internamente com a participação da alta gestão 

para que haja a validação de que esses temas estejam incorporados à estratégia, 

desenvolvendo assim o pensamento integrado.  

Não foi possível realizar consultas diretas com os stakeholders externos, pelo fato de a 

empresa ainda não possuir um engajamento externo. Essa realidade também pode ser a 

mesma de muitas empresas e até mesmo se tornar uma dificuldade na implantação do 

relatório de sustentabilidade e relato integrado, porém a empresa precisa buscar outras formas 

para conhecer a necessidade de seus stakeholders que retrate a realidade da empresa. 

A conclusão da identificação dos temas materiais foi divulgada no Relatório de 

Sustentabilidade da empresa de 2015 e incorporados à estratégia da empresa, no qual os 

mesmos serão acompanhados e analisados nos próximos anos. 

A função da pesquisadora nos encontros foi de apresentar as orientações para relato 

integrado e introduzi-las junto aos participantes que elaboram as informações para o Relatório 

de Sustentabilidade, aplicando de acordo com a realidade da empresa os princípios e 

elementos de conteúdo do Framework <IR>.  Com relação aos temas materiais, o próximo 

passo será atribuir os limites, riscos, oportunidades e identificar os capitais envolvidos.  

Como resultado da continuação da utilização das orientações do IIRC a empresa terá 

condições de montar sua Matriz de Materialidade e o seu Modelo de Negócio, com a 

priorização dos temas que mais possuem influência na capacidade de a empresa cumprir sua 

estratégia (GRI, 2013b; THEIIRC, 2013).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As empresas deparam-se com uma nova demanda, imposta tanto pela sociedade 

quanto pelos diversos stakeholders, demanda que vai além das informações financeiras, 

considerada como uma nova necessidade do século 21, que são as informações sociais e 

ambientais integradas com as informações financeiras (Pavan, 2014; Carvalho & Kassai, 

2013; Fragalli; 2014). 



 

 

 

Assim, surge o relato integrado como uma ferramenta capaz de satisfazer essa nova 

necessidade, com a introdução do pensamento integrado que incorpora visões a respeito de 

diversos capitais impactados, com atenção às necessidades de seus stakeholders, identificação 

do novo modelo de negócio, criação de valor no decorrer do tempo, demonstração das 

informações a respeito de estratégia, informações econômicas além de informações sociais e 

ambientais. Apesar de as orientações do IIRC para relato integrado serem abrangentes 

possuem sete princípios básicos com informações e suporte suficientes para que a empresa 

consiga construir suas informações integradas.  

Este trabalho buscou auxiliar a empresa estudada na utilização das orientações do 

IIRC para relato integrado em seu relatório de Sustentabilidade, iniciando assim o preparo de 

suas informações de forma integrada, com relação à construção dos temas materiais. 

Assim, a questão de pesquisa é respondida através da demonstração da aplicação das 

etapas desta pesquisa relacionadas à materialidade, que foi considerada como base para iniciar 

a divulgação de suas informações integradas.  

Os desafios apresentados nos estudos citados no referencial teórico também foram os 

desafios encontrados pela pesquisadora na empresa estudada, sendo que as orientações do 

IIRC são recentes e que leva um tempo para as adaptações necessárias (Fragalli, 2014; 

Rodrigues, 2014). Além disso, torna-se necessário também o dispêndio de dinheiro e tempo 

(Rodrigues, 2014), a capacitação de funcionários e gestores (Roth, 2014; Fragalli, 2014). 

Com a aplicação das etapas propostas a pesquisadora confirma que dentro da realidade 

da empresa estudada não é possível implantar as orientações para o relato integrado em um 

curto período de tempo. É um processo que pode demandar anos, com a necessidade da 

participação de pessoas de diversas áreas que se disponham a estudar os novos conceitos e 

discutir sua incorporação e implantação de novos processos na empresa, concluindo que a 

integração entre diversas áreas da empresa é essencial para a integração das informações.  

Uma das maiores dificuldades encontrada pela pesquisadora na empresa estudada foi a 

disponibilidade de agenda para cumprir um cronograma de reuniões junto aos funcionários, o 

que pode ser explicado pelo ano de 2014 e 2015, ter sido atípico, com forte interferência da 

crise hídrica nas atividades dos profissionais da empresa. Todavia, mesmo com essa 

dificuldade, obteve-se grande evolução na aplicação das etapas com a participação dos 

funcionários e apoio da alta gestão.  

O ponto forte encontrado é que o Setor de Gestão da Sustentabilidade está ligada 

diretamente Presidência, demonstrando que o interesse pela sustentabilidade parte do mais 

alto cargo de gestão da empresa, o que colabora quando da incorporação e implantação dos 

seus conceitos por toda a empresa. 

Outro ponto forte são os compromissos, mesmo que voluntários, que a empresa já tem 

assumidos com questões de governança, sociais e ambientais, tais como a publicação das 

informações de gestão, seu desempenho econômico, social e ambiental através das diretrizes 

internacional de GRI. Inclui-se também a iniciativa de responder os indicadores Ethos, o 

compromisso com o Pacto Global e a assinatura de compromissos internacionais.  Tais 

compromissos se tornam base para o disclosure de suas informações não financeiras e 

demonstra a preocupação com outros aspectos que não seja apenas o econômico.  

Uma das oportunidades geradas na aplicação das etapas sugeridas, foi o conhecimento 

de temas materiais de outras empresas, isso fez com que a empresa saísse de seu próprio 

relatórios o que possibilitou uma visão global dos assuntos materiais trazidos pelas outras 

empresas. Outra oportunidade foi a identificação de seus próprios stakeholders, reconhecer o 



 

 

 

quanto eles são importantes para a manutenção da empresa e suas expectativas com relação 

aos temas materiais.  

Conforme as orientações do IIRC se incorporam nos trabalhos do Relatório de 

Sustentabilidade nota-se uma maior integração entre os setores e que os novos termos e 

metodologia aos poucos se consolidam na empresa estudada.  

A pesquisadora conclui que na empresa estudada houve o envolvimento da alta gestão 

em questões de sustentabilidade, o que torna o tema parte de sua estratégia. Houve a 

participação e colaboração dos funcionários das mais diversas áreas, confirmando de fato uma 

integração interna. A empresa também incentiva à participação em treinamentos relacionados 

com relato integrado e assuntos relacionados com sustentabilidade, fornecendo treinamentos e 

workshop a seus funcionários. 

Para um disclosure completo de suas informações integradas no Relatório de 

Sustentabilidade conforme as orientações do IIRC a empresa estudada precisa continuar 

determinada em realizar o engajamento dos stakeholders, demonstrar o desempenho conforme 

seus temas materiais e o efeito nos diversos capitais, demonstrar quais são as implicações em 

seu modelo de negócio e desempenho futuro ao seguir suas estratégias, identificar e relatar 

seus principais riscos e oportunidades que afetam na capacidade que a empresa tem em gerar 

valor ao longo do tempo.  

Sugere-se que as etapas aplicadas na empresa estudada possam auxiliar outras 

empresas, com o objetivo de verificar se o modelo utilizado se adapta também a sua realidade, 

difundindo assim a utilização das orientações do IIRC, proporcionando maior transparência e 

integração no disclosure das empresas, na busca de suprir a necessidade de informação dos 

mais diversos stakeholders.  
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