
O Processo de RELATO 
INTEGRADO - ˂RI˃ 
Evolução no processo de 
reporte corporativo 



Reportes  corporativos  tradicionais 

Informação Financeira 

Informação Não Financeira 

Informação financeira é 
suficiente? 

Desempenho Financeiro 



2010 – IIRC (Conselho Internacional para o 
processo de Relato Integrado ) 

2013 – 1ª versão 

2004 -A4S – “Accounting for Sustainability” 



Mais de 1,600 organizações 

em  62 países adotam  ˂IR> 

Mais de 50% dos  CEOs, CFOs e 

COOs na direção do ˂IR> 

2,000 participantes 

na rede mundial do  

˂IR> 
Mais de 80 
organisações 

adotam ˂IR> 

nas Américas 

Acima de 

35% dizem 

que irão 

Aderência 



O processo de Relato Integrado ˂IR˃  

• Metodologia para relatar informações além das financeiras, 
de forma integrada, concisa, com o objetivo de demonstrar a 
capacidade da empresa de gerar valor ao longo do tempo 
(não só ter lucro). 

 

 

 



Estrutura do processo de Relato Integrado ˂IR˃   

 Princípios Guia 

• Foco Estratégico e orientação para o 
futuro; 

• Relações com partes interessadas; 

• Materialidade; 

• Concisão; 

• Confiabilidade e completude; 

• Consistência e comparabilidade; 

• Conectividade da Informação 
 

  Elementos Conteúdo 

• Visão organizacional e ambiente 
externo; 

• Modelo de Negócio 
(capitais,atividades,impactos,produtos) 

• Governança; 

• Riscos e Oportunidades; 

• Desempenho; 

• Estratégia e alocação recursos; 

• Perspectivas; 

• Base para apresentação; 

     Conceitos fundamentais. 
• Os capitais (recursos  e 

relacionamentos) 
 

• Geração de Valor ( manutenção  
estoque de capitais ) 



6 Capitais 
(Recursos) 

HUMANO 

NATURAL 

SOCIAL& RELACIONAMENTO 

INTELECTUAL 

FINANCEIRO 

MANUFATURADO 



Estoque de capitais   
T1 ( final exercício 
anterior) 

Estoque de capitais  
T2 (exercício findo) 

 Transformados pelos 
Impactos do Modelo 

de Negócio 

 O Processo de Geração de Valor   
   



˂IR˃ - O processo de Relato Integrado 

 

 

ELABORAÇÃO PRODUTO LEGADO 

• Integrada 

• Participativa 

• Com 

envolvimento 

alta gestão 

 

• Conciso 

• Relevante 

• Integrado 

• Visão de longo 

prazo 

• Estratégico 



˂IR˃ Desafios para elaboração 
 

• Articulação do pensamento sobre o meio ambiente e 
social ( conselheiros e diretores); 

• CFO´s como agentes da mudança para o novo 
modelo de gestão; 

• Unificação das linguagens e conceitos; 

• Visualizar a importância e movimento de cada 
capital; 

• Definir métricas e indicadores;  

• Desenvolver processos para o novo modelo de 
gestão;  

• Ser conciso e ter conectividade. 
 
 



• maior agilidade e  facilidade de conhecimento do todo por todos; 

•  maior facilidade de integração, de criação de vínculos, de 
unificação da linguagem e menor probabilidade de 
resistência à mudança; 

•  maior apoio da “governança” ao processo, entendimento 
das necessidades; 

• maior receptividade à mudança, a preparar-se para o futuro 
(crescer já alinhado com as novas práticas no mercado). 

 

˂IR˃ Diferenciais elaboração - PMEs  



˂IR˃ Benefícios 

• Melhor conhecimento do negócio, tomada de decisões mais 
assertivas ; 

• Maior competitividade e lucratividade; 

• Maior colaboração dentro das equipes; 

• Desenvolver uma cultura de prestação de contas; 

• Um melhor alinhamento da governança com a gestão; 

• Maior transparência; 

• Melhorar capacidade de precificação de ativos pelos 
mercados; 

• Investidores de longo prazo. 

 

 

 

 



˂IR˃ Benefícios específicos para PMEs ... 

• Redução de limitações - ampliação de suas riquezas, de 
seu valor; 

• Melhores taxas de juros - transparência; 

• Entender  a importância de uma “governança” e 
“códigos de conduta” corporativo; 
(https://www.google.com/search?q=alliance+for+integri
ty+videos&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEw
iA7NDAjYDlAhVeHrkGHaSNAhsQsAR6BAgJEAE) 

• Fazer parte da cadeia de fornecedores  das empresas 
que já fazem o Relato Integrado; 

• Crescimento alinhado com o desenvolvimento 
sustentável; 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=alliance+for+integrity+videos&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiA7NDAjYDlAhVeHrkGHaSNAhsQsAR6BAgJEAE
https://www.google.com/search?q=alliance+for+integrity+videos&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiA7NDAjYDlAhVeHrkGHaSNAhsQsAR6BAgJEAE
https://www.google.com/search?q=alliance+for+integrity+videos&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiA7NDAjYDlAhVeHrkGHaSNAhsQsAR6BAgJEAE
https://www.google.com/search?q=alliance+for+integrity+videos&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiA7NDAjYDlAhVeHrkGHaSNAhsQsAR6BAgJEAE


 “O processo de Relato Integrado” 
 

 É sobre um novo modelo de gestão, capaz de 
 manter o negócio e o lugar para se viver!  

 

M. Angélica Costa , PMP  
mangel1@globo.com 

M. Angélica Costa , PMP  
mangel1@globo.com 

OBRIGADA! 

 https://www.theiirc.org  IIRC Comissão Brasileira https://relatointegradobrasil.com.br/ 
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