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Origem 

 Liderado pelo Príncipe Charles; 

 

 União com a Global Reporting Initiative 
(GRI) e a Accounting for Sustainability (A4S); 

 

 Comitê Internacional para Relatórios 
Integrados "IIRC" (International Integrated 
Reporting Committee); 
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Fala do Príncipe Charles 

• “Houve um tempo em que podíamos dizer que 
havia tanta falta de conhecimento, ou pelo 
menos espaço para a dúvida, sobre as 
conseqüências de nossas ações para o nosso 
planeta. (...) 

* Tradução livre. 
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Fala do Príncipe Charles 

• “(...) Esse tempo já passou. Nós agora 
sabemos muito claramente onde estamos 
fazendo e que temos que fazer alguma coisa 
urgentemente. A melhor contabilidade deve 
ser parte desse processo.” 

* Tradução livre. 
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Custo da Terra – o filme 

http://www.accountingforsustainability.org/output/Page93.asp
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Relatórios Integrados 
 
International Integrated Reporting Committee (IIRC) 

IIRC reúne representantes: 

 Sociedade civil, 

 Setores empresariais, 

 ONGs,  

 Prof. Nelson Carvalho (FEA/USP, FIPECAFI), 

 entre outros. 
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Relatórios Integrados 
 
International Integrated Reporting Committee (IIRC) 

Os objetivos são:  

a. apoiar as necessidades de informação dos investidores em 
longo prazo, mostrando as conseqüências mais amplas e 
de longo prazo do processo decisório;  

b. refletir as interligações entre os fatores ambiental, 
governança, social e  financeiro nas decisões que afetam 
o desempenho de longo prazo e condição, tornando clara 
a relação entre sustentabilidade e valor econômico;  
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Relatórios Integrados 
 
International Integrated Reporting Committee (IIRC) 

Os objetivos são:  

c. fornecer o enquadramento necessário para os fatores 
ambientais e sociais a serem tomados em consideração 
sistematicamente na elaboração de relatórios e tomada de 
decisão;  

d. reequilibrar as medidas de desempenho longe de uma 
ênfase excessiva em curto prazo do desempenho 
financeiro e;  

e. trazer os relatórios mais perto da informação usada pela 
gerência para administrar o negócio no dia-a-dia.  
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Relatórios Conectados 
 
Projeto piloto 

• Visam fornecer uma nova abordagem para 
a comunicação corporativa e abordar a 
crescente insatisfação dos usuários com 
incompletos, grandes e complexos 
Relatórios Anuais.  
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Relatórios Conectados 
 
Projeto piloto 

Como fazer: 

•   
1 Conectando estratégia de negócios e 

sustentabilidade 

A identificação das questões materiais de sustentabilidade e 
descrição de como cada um desses impactos nos objetivos 
estratégicos da organização  
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Relatórios Conectados 
 
Projeto piloto 

Como fazer: 

•   
2 Indicadores principais  de desempenho e as 

medidas tomadas 

A avaliação das medidas tomadas para resolver cada questão 
material de sustentabilidade e identificação de indicadores 
principais para medir o desempenho.  
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Relatórios Conectados 
 
Projeto piloto 

Como fazer: 

•   
3 O Relatório Conectado de Desempenho 

Uma avaliação equilibrada dos progressos relativos aos objetivos 
acordados e em direção aos resultados pretendidos.  
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Relatórios Conectados 
 
Projeto piloto 

Exemplo: 

GRO Foods plc 

 
http://www.connectedreporting.accountingforsustainability.org/gro-foods 

 

http://www.connectedreporting.accountingforsustainability.org/gro-foods
http://www.connectedreporting.accountingforsustainability.org/gro-foods
http://www.connectedreporting.accountingforsustainability.org/gro-foods
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A4S – Accounting for sustainability. The Prince´s Accounting for 
Sustainability Project. Disponível em: <http://www.accountingfor 
sustainability.org>. Acesso em: 16 mar. 2011. 
 

FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras. Professor Nelson Carvalho da FIPECAFI integra Comitê 
Internacional sobre Contabilidade e Sustentabilidade. Newsletter 
FIPECAFI n. 25. Disponível em: <www.fipecafi.org>. Acesso em: 16 mar. 
2011. 
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