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Resumo:O objetivo do presente artigo foi abordar a nova forma de comunicação corporativa,
o Integrated Reporting<IR>, ilustrando sua importância por meio da análise dos relatos
integrados do Banco Itaú Unibanco e verificar a evolução no reporte das informações do
capital humano. O Banco Itaú foi selecionado por ser uma instituição financeira de destaque e
por elaborar -relato integrado- de alta qualidade no reporte das informações, companhia de
capital aberto e participante do programa piloto para melhoria na elaboração do relato
integrado no Brasil. A metodologia da pesquisa utilizada teve abordagem qualitativa, com
aplicação de pesquisa do tipo bibliográfica e descritiva, por meio de estudo documental. A
pesquisa foi delimitada ao estudo do reporte do capital humano nos relatos integrados  no
período de 2014, 2015 e 2016. Adicionalmente, pretendeu-se contribuir socialmente,
disseminando a cultura deste importante relatório em estágio incipiente e emblemático,
especialmente, para os profissionais da administração e contabilidade, acerca da relevância do
disclosure por meio deste instrumento que vem ganhando destaque global por integrar
informações financeiras e não financeiras.

Palavras-Chave: Relato Integrado. Sustentabilidade. Divulgação. Capital Humano.

1. Introdução
Apesar da relevância e da evolução do relato integrado no Brasil, percebe-se que ainda
não está difuso aos profissionais da área contábil. A Complexidade pela qual os relatórios têm
sido pautados e muitas vezes de difícil entendimento pelos stakeholders interessados na
análise das empresas. Indiscutivelmente, a adoção de novas perspectivas são a garantia de
sobrevivência no mercado competitivo. Neste contexto, com o inerente processo de evolução
passou a ser perceptível que o aspecto de sustentabilidade empresarial tem importância vital
para a continuidade das empresas. O objetivo do presente artigo foi analisar o reporte do
capital humano em relatos integrados do Banco Itaú Unibanco e verificar a evolução no
reporte das informações e disseminar a cultura para elaboração do relato integrado no Brasil.
A nova comunicação corporativa evoluiu compilando as informações financeiras e
nãofinanceiras. É imperativo mencionar, que os relatórios empresariais vêm apresentando um
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processo de evolução. No século XX os relatórios financeiros eram simplórios e sem
profundo rigor metodológico. O rigor implementado nos Estados Unidos após 1929 com a
histórica crise econômica, disseminou no mundo a robustez dos relatórios financeiros e assim 500
surgiu a cultura de Financial Reporting. Nas palavras de Carvalho et al. (2004)que ilustraram
alguns adventos de escândalos financeiros, como a falência do Banco Barings e outros
escândalos na área empresarial, como Enron, Adelphia Comunications, Kmart, WorldCom,
Global Crossing. Contemplando este, vale mencionar os desastres financeiros atingindo
Bancos como Daiwa Bank (1995) e Sumitomo Corporation (1996) conforme Carvalho et al.
(2004).
Por conseguinte, tivemos uma grande evolução nos relatórios financeiros a partir dos
anos 80 e assim surgiu o conceito de integração com perspectivas diferenciadas como:
relatórios sociais, governança corporativa e sustentabilidade. No Brasil, inicialmente, passou a
surgir informações complementares aos relatórios financeiros como uma espécie de relatório
social e foram evoluindo as nomenclaturas para demonstração do valor adicionado e balanço
social. No entanto, a nova revolução contábil surgiu com força a partir de 2013 e vem
ganhando destaque global, pelo seu aspecto de dimensionalidade pela abrangência na
divulgação das externalidades, com o objetivo de harmonização e convergência das
informações corporativas, eliminando a difusão existente nos relatórios e consequente
mudança comportamental.
Adicionalmente, foi evidenciada a importância desse novo instrumento e sua
contribuição pela consequente pressão exercida pelos stakeholders interessados nas
informações corporativas.
2. Referencial Teórico
O Príncipe de Gales liderou essa causa e introduziu no mundo a importância da
difusão dessa cultura de divulgar informações completas, que possibilite qualquer parte
interessada no entendimento do impacto sustentável que as ações das organizações trazem
de benefícios em sua trajetória de longo prazo.
A partir dessa iniciativa que levou em consideração a observação da complexidade dos
relatórios e dificuldades na análise, com o objetivo de harmonizar as informações nos
relatórios surgiu o Internacional Integrated Reporting Council (IIRC ou Conselho
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Internacional para Relato Integrado) trata-se de uma coalizão global, que tem como objetivo o
compartilhamento da comunicação de geração de valor, estabelecendo alicerces para o futuro.
Nesta concepção, foi criado o Integrated Reporting<IR>.
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A estrutura internacional para elaboração do relato integrado foi desenvolvida com o
intuito de atender a necessidade de estabelecer alicerces para o futuro. No entanto, é válido
mencionar que não tem o sentido de criação de um novo relatório e sim buscar a
harmonização entre os relatórios já existentes. Destarte, o Integrated Reporting<IR>foi
criado com o fundamento de evidenciar a mensagem no que diz respeito ao comportamento
das empresas, suas expectativas de benefícios futuros e sua capacidade de geração de valor ao
longo do tempo. De acordo com o Internacional Integrated Reporting Council, a estrutura
conceitual estabeleceu os princípios básicos com a finalidade de nortear o conteúdo geral do
relatório integrado, sendo tais princípios: foco estratégico e orientação para o futuro,
conectividade da informação, relações com partes interessadas, materialidade, concisão,
confiabilidade e completude, coerência e comparabilidade. Contemplando este, estabeleceu
elementos importantes que mutuamente se interligam: visão geral organizacional e ambiente
externo, governança, modelo de negócios, riscos e oportunidades, estratégia e alocação de
recursos, desempenho, perspectiva e base para apresentação.
Carvalho e Kassai (2014) elucidam que Integrated Reporting <IR>é um conceito
construído com base em práticas existentes de relatórios financeiros, ambientais, sociais e de
governança. Concernente a isto, vale ressaltar que este relatório não tem sentido de ser mais
um relatório adicional e sim ampliar o aspecto qualitativo da mensagem corporativa. Em face
disto, fica explícito que o Integrated Reporting <IR>transpassa o sentido estático dos
relatórios financeiros, permitindo uma maior sinergia entre as organizações que reportam as
informações e os usuários interessados na relevância das informações.
No Brasil, existe uma complexidade nas obrigatoriedades legais e isso resultou em
uma cultura de comunicação direcionada à compliance. Concernente a esta tendência, se faz
necessária uma transformação na cultura acerca da prática do disclosure adequado de
informações não financeiras e adoção do Integrated Reporting<IR>, que tem sentido amplo e
abrange a questão da transparência.
2.1 Sustentabilidade
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Em se tratando de relevância global, é importante mencionar a existência de uma
organização não governamental a Global Reporting Initiative (GRI) fundada em 1977 nos
Estados Unidos, com a missão de atuar buscando uma economia global sustentável, onde 502
oferece subsídios para elaboração de relatórios sustentáveis.
Na concepção de Roth (2014), sustentabilidade é um conceito abstrato que significa
coisas diferentes para pessoas diferentes. Muitas vezes, ele é baseado em uma definição de
desenvolvimento sustentável que foi fornecida em Relatório de 1987 das Nações Unidas, isto
é, um desenvolvimento que atende as necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. Em outras palavras,
o desenvolvimento sustentável significa que as atividades precisam ser avaliadas em termos
de impacto sobre gerações futuras. Destarte, uma abordagem para o Integrated Reporting
<IR>deve abranger três vertentes: ambiental, social e impacto econômico.
As dificuldades de natureza técnica, culturais e de política organizacional. Esse foi o
início da percepção acerca da necessidade de evolução dos relatórios, no sentido de transmitir
a mensagem de comunicação integrada teve sua origem na chamada economia verde. De
acordo com Young (2011) a economia verde propõe que a dinamização da economia deve se
dar pela expansão de setores de baixo impacto ambiental e consequente melhoria no bemestar das pessoas. Nesta dinâmica, surgiu a necessidade de divulgar a preocupação com o
meio ambiente. Neste contexto, evoluiu, paulatinamente, a ideia de divulgação das ações das
empresas no Brasil. Atualmente, as organizações estão cada vez mais adeptas à produção de
relatórios sobre a responsabilidade social e ambiental. No entanto, vale frisar que por se tratar
de informações voluntárias, muitas vezes tendenciosamente, as organizações ressaltam os
aspectos positivos e ocultam os aspectos negativos porque não existem leis aplicáveis para
cumprimento da obrigatoriedade. Concernente a isto, espera-se que as organizações cumpram
a norma internacional, o Framework 1.0 emitido pelo Internacional Integrated Reporting
Council com apresentação de uma proposta que visa direcionar a correta elaboração, onde
orienta as organizações acerca do reporte de adequado, comunicando suas estratégias,
governança, ações de desempenho e suas perspectivas futuras de sua agregação de valor.
Na visão de Prickett (2014) as pessoas que dirigiam as empresas, em época passada,
tinham o pensamento de que os recursos eram ilimitados, bem como a capacidade de absorver
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resíduos. No entanto, a visão atual é bem diferente porque a população mundial está se
expandindo e a consciência de que os recursos naturais são finitos e cada dia mais escassos. O
autor afirma que os gestores não podem mais atuar com essa visão, precisam evoluir.
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2.2 Perspectiva Evolutiva
De acordo com a KPMG (2011) os relatos integrados são em grande parte uma fase
experimental, embora haja uma evolução, ainda apresenta uma combinação de informações
em um único documento, ao invés de integrá-las plenamente na elaboração.
Segundo Fried, Holtzman e Mest (2014) o projeto Integrated Reporting <IR>fornece
uma visão unificada dos relatórios das empresas, ampliando as estruturas dos relatórios
financeiros com conceitos adicionais e uma abordagem inovadora de considerar a medida de
desempenho no médio e longo prazo. O projeto encontra-se em fase experimental, permitindo
que as empresas experimentem as divulgações do relato integrado voluntariamente e
desenvolvam técnicas para a comunicação integrada. A grande questão é analisar se as
empresas estão dispostas a implementar esta nova ideia voluntariamente, devido aos custos
incorridos para desenvolver o relato integrado. Os autores relatam alguns questionamentos
relevantes: Se os custos para gerar esta informação se não irá exceder os benefícios? Os
gestores financeiros estão preparados para divulgar informação voluntariamente sobre
aspectos negativos e positivos que podem gerar vantagem competitiva? Se eles devem aceitar
a responsabilidade legal pela confiabilidade das informações? Observaram os relatos iniciais
do programa-piloto que incluiu uma grande quantidade de informações com muitos detalhes
para ser considerado conciso para os usuários do ramo do negócio. Abordou a questão da
dificuldade na comparabilidade em função dos negócios diversificados com diferentes
modelos e estratégias de criação de valor.
Nas palavras de Busco, Quattrone e Riccaboni (2013) que consideram a questão da
pressão sobre as empresas privadas, no que tange o impacto econômico, social e ambiental,
bem como o comportamento dos empresários e gestores, que no cenário atual são convidados
a atuarem em sinergia com a sociedade. Explicitando os valores, crenças e ideais que moldam
os nossos sentimentos e emoções e auxiliam no processo de tomada de decisão, corroborando
no desenvolvimento das percepções sobre criação de valor, distribuindo e comunicando.
Auxiliam às percepções individuais de valor. Os autores fazem uma menção importante
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acerca das organizações deslocando-se na direção desse ideal híbrido, onde os valores que
englobam os apectos econômicos, sociais e ambientais influenciando na maneira de criar e
distribuir valor, contabilizadas e comunicadas em relatório anual.
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No entendimento de Cheng et al. (2014) ainda não exite um consenso em torno do
Integrated Reporting

<IR>verdadeiro e adequado, envolve a capacidade de julgamento

profissional na elaboração dos relatos integrados, o que coloca em risco critérios de
neutralidade. Na ausência do consenso em torno dos pontos de referências de níveis aceitáveis
de interpretações dos princípios do Integrated Reporting <IR>. Espera-se que a prática dos
ciclos dos relatórios traga um adequado consenso para garantia de sobrevivência do
Integrated Reporting <IR>.
Corroborando com o pensamento de Roth (2014) que muitos analistas ignoram os
relatórios de sustentabilidade das organizações, mas o fato é que esse relatório não deve ser
analisado isoladamente. Em se tratando de relevância, ilustra o desempenho de
sustentabilidade ao medido ao longo do tempo. O Integrated Reporting <IR> se elaborado
adequadamente deve melhorar os aspectos financeiros e o desempenho sustentável, gerando
benefícios nas áreas de comunicação, risco, gerenciamento, redução de custos, entre outros.
Considerando ainda, o aspecto de confiança para consumidores e investidores que tendem a
confiar mais em relatório integrado do que nos segregados. Atualmente, os relatórios
integrados sinalizam que questões, sociais, ambientais e governança estão equiparadas com as
questões financeiras no que tange a tomada de decisão. Outro benefício é que torna a empresa
mais atraente. Além disso, é válido ressaltar a importância da gestão do processo de
comunicação integrada, gerir e mitigar o risco reputacional corporativo em função da
comunicação é primordial. A compreensão e gestão dos riscos ajudam as empresas reduzirem
seus custos e as tornam mais rentáveis. A implementação da gestão integrada pode ter um
custo elevado, mas há de se considerar os benefícios de longo prazo. Uma estratégia
interessante é a identificação das informações estratégicas, relevantes e consistentes com os
objetivos organizacionais.
No entendimento de Monterio (2014) um adequado Integrated Reporting <IR> deve
conter informações dos seis capitais: financeiro, social, natural, manufaturado, humano e
intelectual. Mas ressalta a importância da tecnologia como um instrumento que o Contador
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gerencial deve utilizar, existem soluções que auxiliam tanto na escolha como na análise
financeira e não financeira. Tecnologias emergentes modificam a forma de gerenciamento das
organizações, facilitam o compartilhamento de informações interna e externamente 505
facilitando a integração dos relatórios.
Nagano et al. (2013) comentam acerca da pressão externa da divulgação de
informações voluntária para que haja um melhor entendimento das informações sobre o
impacto das organizações na sociedade. Defendem que as informações financeiras não são
mais suficientes para avaliação e análise sobre o desempenho e o valor de uma empresa.
3. Metodologia da Pesquisa
A pesquisa teve uma abordagem iminentemente qualitativa, por intermédio de uma
pesquisa descritiva na forma de estudo de documental. O objetivo foi analisar o reporte do
capital humano nos relatos integrados do Banco Itaú Unibanco nos anos – 2014 2015 e 2016 e contribuir com informações que possam ser relevantes para difusão da cultura de elaboração
do relato integrado no Brasil.
A pesquisa descritiva, segundo Gil (2010) têm o objetivo de descrever as
características de determinada população. O estudo documental, por sua vez, possui algumas
vantagens, como bem aponta Gil (2010, p.63), por entender que se trata de uma “fonte rica e
estável de dados”, que não exige custos altos, não requer contato direto com os sujeitos e
possibilita uma boa leitura dessas fontes.
O resultado da pesquisa pode servir de base para a construção do pensamento
integrado e elaboração do relato integrado.
3.1 Critérios utilizados para Seleção da Instituição
Foram objeto de análise para este estudo, os relatos integrados do Itaú Unibanco no
período de 2014, 2015 e 2016. A amostra da Instituição não foi aleatória e foi selecionado por
ser um componente participante do Pilot Programme, o que demonstra preocupação no
reporte de seus aspectos de sustentabilidade.
Para abordagem da temática foram consultadas duas fontes principais. A primeira,
artigos científicos, a segunda formada por consulta em sites de órgãos oficiais como o site do
Internacional Integrated Reporting Council (IIRC) e Global Reporting Initiative (GRI).
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O enfoque dos artigos, em sua maioria foram internacionais, por se tratar de um
assunto com relevância internacional e pouco difuso no Brasil.
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3.2 Delimitação da pesquisa
Dentre os seis capitais, ilustrados na figura 1, que conceitua a estrutura que sintetiza
o objetivo do Integrated Reporting <IR> que é o processo de geração de valor, o objeto de
estudo limitou-se ao capital humano, por ser um dos capitais mais importantes dentro do
modelo de negócios.

Figura 1  Modelo de Negócio com Inserção dos Seis Capitais.
Fonte: Framework IIRC

4 Resultados da Pesquisa
Preliminarmente, apresentam-se elementos de conteúdo e a forma de transmissão da
mensagem nos relatos integrados - Capital Humano do Banco Itaú Unibanco.
Quadro 1 apresenta uma estrutura de base identificada no reporte do capital humano
no Itaú Unibanco. A estrutura identificada na análise global, ilustrando itens do capital
humano que gerou valor para a instituição, práticas trabalhistas, ambiente de trabalho e
direitos humanos.
Quadro 1 - Estrutura dos Relatórios Integrados – Análise Global do Capital Humano
Estruturas dos Relatos Integrados Analisados
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Itens do Capital Humano
Aplicação de recursos em pessoal;
Gestão global dos recursos humanos;
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Saúde, segurança e bem
bem-estar;
Diversidade, equidade e inclusão;
Remuneração e incentivos;
Gestão de riscos e de capital;
Atração, retenção e desenvolvimento.
Fonte: elaboração da autora

Os gráficos 1,2 e 3 foram elaborados partindo de uma classificação dos itens que
compõem o reporte do capital humano e a forma como cada item foi descrito, especificando
se este ocorreu por meio de redação, quadros, gráficos, números e percentuais. Esta
classificação resultou em uma distribuição de frequênci
frequênciaa que divulga uma evoluçãona forma
de reportar o capital humano nos relatórios integrados – Itaú Unibanco – dos anos de 2014,
2015 e 2016.

Gráfico 1 –Disclosure do Capital Humano 2014
2014
gráficos figuras
texto

percentuais

números

Fonte: elaboração da autora
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O gráfico 1 apresentou uma análise do banco objeto de estudo e a classificação
permitiu uma visualização na forma de reporte do capital humano no ano 2014.
O Itaú Unibanco apresentou um relatório em processo inicial de melhoria,
demonstrando aspecto de co
concisão,
ncisão, ainda insuficiente o aspecto de materialidade. Apresentou
redação, gráficos, números, percentuais e baixo nível de informações comparáveis com outros
exercícios.
Gráfico 2 – Disclosure do Capital Humano 2015
2015
figuras

quadros

gráficos

texto

percentuais

números

Fonte: elaboração da autora

O gráficoo 2 apresentou uma análise do banco objeto de estudo e a classificação
permitiu uma visualização na forma de reporte do capital humano no ano 2015.
O Itaú Unibanco apresentou um relatório com evolução relevante e processo de
melhoria, demonstrando aspecto de concisão e melhoria no aspecto de materialidade.
Igualmente, apresentou redação, gráficos, números, percentuais e informações categorizadas.
Gráfico 3 – Disclosure do Capital Humano 2016
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2016
quadros

texto

509

figuras

gráficos
números

percentuais

Fonte: elaboração da autora

O gráfico 3 apresentou uma análise do banco objeto de estudo e a classificação
permitiu uma visualização na forma de reporte do capital humano no ano 2016.
O Itaú Unibanco apresentou um relatório com evolução relevante e processo de
melhoria, demonstrando aspecto de concisão e melhoria no aspecto de materialidade.
Igualmente, apresentou redação, gráficos, números, percentuais e informações categorizadas.
Gráfico 4 -Evolução
Evolução da Transmissão da Mensagem-Anos 2014 -2015-2016

Comparativo
figuras
percentuais
texto
2016

2015

2014

Fonte: elaboração da autora

O gráfico 4apresentou uma análise comparativa no Itaú Unibanco nos anos 2014, 2015
e 2016. O estudo e a classificação permitiram uma visualização na evolução da forma de
reporte do capital humano.
O Itaú Unibanco apresentou uma evolução importante, mostrando aspecto de concisão,
com melhoria
ria no aspecto de materialidade. Apresentou redação, gráficos, números,
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percentuais, informações categorizadas e aumento das informações comparáveis com outros
exercícios.
Neste contexto, a pesquisa reforçou a ideia da integração da mensagem transmitida de 510
maneira a integrar as divulgações econômico-financeira abrangendo externalidades essenciais
para garantia da perenidade das organizações. Apresentou-se uma nova visão de divulgação
dentro da realidade que permeia a gestão estratégica das empresas, após o processo de
globalização, para melhor entendimento dos stakeholders interessados nas informações das
companhias. Abordou-se a necessidade da continua melhoria da comunicação corporativa.
Contemplando este, percebeu-se implicitamente, a questão da mitigação dos riscos das
companhias, bem como a necessidade de evidenciação mais clara dos aspectos positivos e
negativos. Foi perceptível que essa forma de comunicação, embora, seja um processo híbrido,
evoluiu consideravelmente.
5. Considerações Finais
Atualmente, é notória a necessidade de uma mudança comportamental e cultural
nas empresas, primeiramente, porque é um equívoco ressaltar as informações positivas e
ocultar as informações negativas, extraindo assim o aspecto de confiabilidade pela difusão das
informações. A pesquisa ilustrou o trabalho do Banco Itaú divulgando os aspectos na gestão
dos recursos humanos divulgando suas ações de contribuição social, por meio de apresentação
do bem-estar de seu capital humano evidenciou a importância dada às pessoas. Este artigo
pretendeu tão somente trazer uma contribuição no sentido de trazer à tona uma abordagem
relevante para as empresas e os profissionais da área contábil, quanto à melhoria na qualidade
das informações divulgadas, delineando a força da nova comunicação empresarial, por
intermédio do novo instrumento de formato híbrido entre informações financeiras e não
financeiras. Buscou-se ilustrar as possibilidades de abrangência das internalidades e
externalidades das empresas com a finalidade de alcançar todos os stakeholders interessados
na vitalidade e perenidade das organizações. Explicitaram-se benefícios relevantes como uma
forma de manter sua perenidade e posicionamento no mercado e com isso contribuir para uma
gestão empresarial sustentável, que só é possível por meio de uma melhor sinergia entre a
organização e a sociedade.
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O momento foi propício para abordagem dessa temática porque pretendeu remeter o
leitor para a relevância da implementação e difusão deste importante instrumento no Brasil.
Por se tratar de um relatório que não tem caráter Compliance, tal adoção se daria 511
voluntariamente, a partir de uma conscientização. Apesar dos custos para geração do relato
integrado, os benefíciosde longo prazo podem superar os custos, pela percepção do aspecto de
intangibilidade que pode apresentar-se como retorno, por intermédio de melhoria na imagem
da organização.
Algumas organizações no Brasil, em especial os Bancos, trabalham no projeto-piloto
para implementação e melhoria do modelo do Integrated Reporting <IR>o que justificou a
breve ilustração do Banco Itaú Unibanco.
Em se tratando de relevância, a menção de Druckman (2013) acerca do engajamento dos
participantes do Pilot Programme para discussão de formas de transpassar o desafio do
desenvolvimento técnico.
No Brasil, ainda há uma longa trajetória para o desenvolvimento do modelo adequado
de elaboração do relato integrado.
Em última análise, embora ainda pequeno número de organizações adeptas a
elaboração do Integrated Reporting <IR>existe uma tendência de ser fortemente difundida no
Brasil, uma vez que essa cultura já está sendo disseminada fortemente no exterior.
REFERÊNCIAS
BANCO
ITAÚ
UNIBANCO.
Relato
Integrado.Disponível
em:
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_2014.pdf.> Acesso em: 12 jul.2017.
BANCO
ITAÚ
UNIBANCO.
Relato
Integrado.
Disponível
em:
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_2015.pdf.> Acesso em: 14 jul. 2017.
BANCO
ITAÚ
UNIBANCO.
Relato
Integrado.Disponível
em:
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_Itau_2016_BR.pdf.> Acesso em: 18
jul. 2017.
AYOOLA, Tajudeen J.; OLASANMI, Omoneye O. Business case for integrated reporting in the Nigerian oil and
gas sector. Issues in Social and Environmental Accounting, v. 7, n. 1, p. 30-54, 2013.
CARVALHO, L. Nelson G.; TRAPP, Adriana Cristina Garcia; CHAN, Betty Lilian. Disclosure e risco
operacional: uma abordagem comparativa em instituições financeiras que atuam no Brasil, na Europa e nos
Estados Unidos. Revista de Administra&ccdeil; ão da Universidade de São Paulo, v. 39, n. 3, 2004.

511

XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro”

ISBN 978-85-5806-003-5

CARVALHO, Nelson; KASSAI, José Roberto. Relato integrado: a nova revolução contábil. Revista
FIPECAFI, v. 1, p. 21-34, 2015.
CHENG, Mandy et al. The international integrated reporting framework: key issues and future research
opportunities. Journal of International Financial Management & Accounting, v. 25, n. 1, p. 90-119, 2014.
DRUCKMAN, P. Business and Investors Explore the Sustainability perspective of Integrated Reporting. IIRC,
CEO, 2013.
FRIED, A.; HOLTZMAN, M. P.; MEST, D. Integrated reporting. Financial Executive, v. 30, n. 4, p. 24-31,
2014.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, 5(61), 16-17, 2002.
INITIATIVE, Global Reporting. Sustainability Reporting Guidelines. GRI. CERES Boston, 2006.
INTERNATIONAL
INTEGRATED
REPORTING
COUNCIL
–
IIRC.
<http://integratedreporting.org/.../iirc-ppYearbook-2013.> Acesso em: 01 jul. 2017

Disponível

em:

______. Integrated Reporting<IR>Disponível em: <http://integratedreporting. org/why-the-need-for-change/.>
Acesso em: 03 jul. 2017.
______. Modelo de negócio com inserção dos seis capitais Figura 1. Disponível
<http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-the-international-IR-frameworkPortugese-final-1.pdf.> Acesso em: 03 jul. 2017.

em:

KPMG, T. KPMG International survey of corporate responsibility reporting 2011. Amsterdam, The
Netherlands: KPMG, 2011.
MONTERIO, Brad J. Integrated reporting and corporate disclosure. Strategic Finance, v. 95, n. 9, p. 54, 2014.
NAGANO, Renan Toshi et al. A Evolução dos relatórios de sustentabilidade e a necessidade da Obrigatoriedade
de sua asseguração por terceiros. 2014.
YOUNG, CARLOS EDUARDO FRICKMANN. Potencial de crescimento da economia verde no Brasil. Política
ambiental. economia Verde: desafios e oportunidades, p. 88-97, 2011.
PRICKETT, R. Transforming Corporate Reporting. Internal Auditor, 71(2), 58-62, 2014.
ROTH, Harold P. Is integrated reporting in the future?. The CPA Journal, v. 84, n. 3, p. 62, 2014.

512

512

