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INVESTIDORES ESTÃO INSATISFEITOS

“Clientes, investidores e partes interessadas exigem cada vez mais transparência das empresas sobre os

fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e outros riscos não financeiros. Como resultado, tem havido um

aumento no número de empresas voluntariamente fornecendo essas informações (Pwc; 2015)”.

“Entretanto os investidores expressaram um alto nível de insatisfação com as informações relacionadas à

sustentabilidade em 75% das empresas listadas na S&P 500 que publicaram seus relatórios de sustentabilidade

em 2014 (Pwc 2015)”.
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PORQUE FAZER UM RELATO INTEGRADO ?

. 

Relatórios Integrados são 
capazes de atrair mais 

investidores. 
O Relato integrado oferece uma 
visão holística do desempenho, 
melhor percepção de riscos e 

estratégia , do modelo de negócio 
e contexto operacional e 

governança
O foco no longo prazo no 

Relato Integrado é relevante 
no atual mercado , onde mais 
de 80% do valor das empresa 

encontra-se nos ativos 
intangíveis . Demonstrar de fora clara e 

tangível a conectividade dos 
impactos socioambientais que 

possam trazer impactos 
financeiros e operacionais 

Fonte: BSD Consulting  (2017) 

Integrar sustentabilidade 
com o negócio, não só na 
forma de relato, mas na 

estratégia e gestão 

Auxiliar as empresas a 
fortalecer a visão de 

futuro, geração de valor, 
de seus impactos a partir 

da visão integrada de seus 
capitais 
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ATIVOS INTANGÍVEIS  X  ATIVOS TANGÍVEIS 

Na década de 1970, 80% do valor das empresas era calculado através dos ativos tangíveis nas demonstrações

financeiras . Em 2010, apenas 20% do valor de uma empresa pode ser explicado por seus ativos financeiros fixos.

Standard & Poor

índice das 500
maiores empresas

de capital aberto

do mercado de
ações

83% 68% 32% 20% 20%

17%

32%

68%

80% 80%

Ativo Intangível Ativo Tangível  

1975 1985 1995 2005 2010

Fonte: Adaptado BSD Consulting  (2017) 
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COMO O RELATO INTEGRADO É DIFERENTE ....

                         Relatório Financeiro                                       Relatório Integrado 

Pensamento Isolado Integrado 

Gestão Capital Financeiro Todos os tipos de Capitais 

Foco Passado, Financeiro Passado e Futuro , conectado e Estratégico 

Período/Prazo Curto Prazo Curto , médio e longo prazo 

Confiança Divulgações limitadas Maior Transparência 

Adaptação Baseado em princípios e obrigações Responsivo a circunstâncias particulares 

Concisão Longo e complexo Concisa e material / relevante 

 

Fonte: Adaptado BSD Consulting  (2017) 
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CRIAÇÃO DE VALOR 

Camadas de valor

Externalidades
(Valor para a sociedade e para  meio ambiente)

Valor Compartilhado
( Compromissos  Compartilhados , 

ex. cadeia de fornecedor ) 

Valor capturado 
pela organização

( a única camada de valor 
mensurada de maneira 

consistente atualmente ) 

A Nestlé acredita que a prosperidade da empresa e
acionista a longo prazo são desdobradas pela criação de
valor compartilhado com a sociedade, através de
compromissos nas áreas de nutrição, água,
desenvolvimento rural, sustentabilidade ambiental,
direitos humanos e compliance.

A Basf descreve em seu Relatório Anual de 2014 o valor
que seus vários segmentos oferecem para a empresa e para
outros. Em particular, a empresa avalia a sua cadeia de
valor e considera perspectivas da indústria e regionais
para identificar o valor gerado para os clientes , o público
em geral e do ambiente natural.

No seu Relatório Integrado de 2014, Entergy destaca sua
missão no contexto da criação de valor para o seus quatro
principais grupos de partes interessadas: proprietários ,
clientes , funcionários e comunidades.

Fonte: Adaptado BSD Consulting  (2017) 
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CRIAÇÃO DE VALOR  

Relação entre os aspectos Ambientais e Financeiros 

Fonte: Bertoneche & Lugt (2013) 
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MODELO DO RELATO INTEGRADO 

. 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

O objetivo principal de um relatório integrado é explicar aos provedores de capital

financeiro como uma organização gera valor ao longo do tempo. Um relatório integrado

beneficia todas as partes que estejam interessadas na capacidade que uma organização tem de

gerar valor ao longo do tempo, Incluindo empregados, clientes, fornecedores, parceiros

comerciais, comunidades locais, legisladores, reguladores e formuladores de políticas.
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RESUMINDO OS 6 CAPITAIS 

Financeiro

Fundos  disponíveis para uso na produção de mercadorias ou 

provisão de serviços; obtido a partir de financiamento ou gerados a 

partir de operações ou investimentos. 

Recursos Monetários 

Manufaturado  
Objetos físicos disponíveis para uso na produção de bens ou na

prestação de serviços.

Edifícios 

Equipamentos 

Infraestrutura 

Estoque 

Humano
Competências das pessoas, capacidades, experiências e motivações 

para inovar. 

Governança , Direitos 

Humanos , Igualdade, 

Motivação

Intelectual 

Intangíveis baseados no conhecimento da organização, incluindo: 

propriedade intelectual, capital organizacional e os intangíveis 

associados a marca e reputação. 

Patentes , Reputação

Social e de 

relacionamento 

Relações com grupos de stakeholders  e outras redes e a habilidade 

de dividir informação para melhorar o bem estar. 

Parceiros de 

relacionamento 

Natural 

Todos os recursos ambientais renováveis ou não e processos 

ambientais que forneçam mercadorias e serviços que dão base para 

a prosperidade da organização.

Abelha , Água

Fonte: BSD Consulting  (2017) 
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ARTIGOS PUBLICADOS QUE DEMONSTRAM O VALOR GERADO PELO  USO DO 
MODELO RELATO INTEGRADO 

Vivien Beattie , Sarah Jane Smith Value creation and business models: Refocusing the intellectual capital debate 
The British Accounting Review 45 (2013) 243–254.

Kin-Wai Lee, Gillian Hian-Heng Yeo. The association between integrated reporting and firm Valuation . Rev Quant 
Finan Acc 47 (2016) :1221–1250.
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