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RESUMO

Em novembro de 2020, o Conselho Federal de Contabilidade, aprovou o Comunicado
Técnico Geral (CTG) 09 - Relato Integrado, podendo ser entendido como padrão de
apresentação dos relatórios corporativos, que exige um pensamento integrado por parte da
organização. Com a aprovação desse Relato, o Conselho Federal de Contabilidade buscou
aproximar as organizações brasileiras, através da padronização de relatórios, com a
realidade dos temas da agenda Governança Ambiental, Social e Corporativa. Nesse sentido,
o presente artigo tem por objetivo informar sobre a importância, para as organizações,
quanto à aplicação da norma sobre Relato Integrado: CTG 09, em se adequar, a fim de que
as organizações possam criar valor para a sociedade, através de uma informação de
qualidade, integrada, confiável e consistente para que os stakeholders conheçam o modelo
de negócio para tomada de decisão.

Palavras chave: Relato Integrado. Governança Ambiental. Social. Corporativa. Informação
integrada.

INTRODUÇÃO

Os relatórios corporativos têm passado por mudanças significativas ao longo do

tempo, contribuindo cada vez mais com a transparência das informações e

aprimorando a relação entre as empresas e as partes interessadas nas mesmas

informações (stakeholders).

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com a aprovação do Comunicado

Técnico Geral (CTG) 09 – Relato Integrado, buscou atender a uma necessidade do

mercado brasileiro no que diz respeito a padronização de relatórios que auxiliem os

stakeholders a avaliar as organizações sobre o tema ESG, que vem dos termos em
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inglês Environmental, Social and Governance, ou, em português, Ambiental, Social e

Governança. O termo é utilizado para avaliar as empresas de acordo com seus

impactos e desempenho nessas três áreas.

De modo geral, o ESG auxilia os investidores na tomada de decisões em relação

aos investimentos, isso porque a avaliação favorável das organizações tem uma

relação direta com a sua capacidade de permanecer atrativa aos consumidores. O

investimento em ESG passa a ser considerado um critério de investimento e pode

ser um grande diferencial de negócios, pois compreende que a organização é parte

integrada da sociedade, e nesse sentido, seja por parte dos governantes, de cada

consumidor ou das empresas privadas, todas as ações possíveis que favoreçam o

meio ambiente devem ser adotadas, pois a responsabilidade compete a todos.

O Relato Integrado possui uma metodologia que orienta o processo de geração de

informação financeira integrada com a informação não financeira, de forma concisa,

reportando o que é relevante, e com o objetivo de demonstrar como a empresa gera

valor ao longo do tempo.

Diante do exposto, o artigo levanta a seguinte questão: Qual a importância para as

organizações, em relação à aplicação da norma sobre Relato Integrado: CTG 09, em

se adequar às mudanças para produzirem relatórios que auxiliem os stakeholders a

avaliarem o comportamento das organizações em relação às questões ambientais,

sociais e de governança – ESG?

Partindo de uma abordagem qualitativa, de natureza dedutiva-exploratória, o

presente estudo tem como objetivo principal informar as organizações sobre a

importância em se adequar às normas sobre Relato Integrado: CTG 09, para que

possam gerar valor para a sociedade, através de uma informação de qualidade,

integrada, confiável e consistente, permitindo que os stakeholders conheçam o

modelo de negócio para tomada de decisão.

Esses temas relativos à sustentabilidade e os impactos que causam sobre os

investimentos e negócios da organização, além de elevar a qualidade das empresas,
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têm o poder de envolvê-las nesta causa. Organizações com princípios éticos e que

dão transparência às informações, são capazes de inspirar confiança aos

interessados, resultando uma grande diferença na tomada de decisão.

Para tanto, no segundo capítulo foi desenvolvido o referencial teórico, tendo como

base o Relato Integrado aprovado em 2020 pelo Conselho Federal de Contabilidade

(CFC) e como bibliografia auxiliar a obra de Augusto Cruz intitulada Introdução ao

ESG: Meio Ambiente, Social e Governança Corporativa, (2021), entre outros. No

terceiro e último capítulo apresentamos as discussões dos conceitos, ideias e

argumentos apresentados no referencial teórico, com a finalidade de atingir o

objetivo proposto nesse estudo, incluímos alguns dados do Relato Integrado 2020

da Vale. Ressaltamos que o presente artigo não teve a pretensão de encerrar o

estudo, mas gerar inquietude para ampliar os conhecimentos sobre o tema

abordado. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Breve abordagem sobre o Relato Integrado

As organizações, de um modo geral, sempre produziram relatórios corporativos para

demonstração de seus resultados financeiros. Evoluções nesses relatórios

corporativos vêm ocorrendo nos últimos anos, observando-se uma tendência para a

adoção de Relato Integrado com informações variadas da empresa, não só

informações financeiras, que são mais tradicionalmente publicadas, mas também

informações não financeiras. Tais avanços vêm ocorrendo a partir de diretrizes

globais e marcos regulatórios, dos quais relacionamos alguns.

De acordo com KASSAI (2014), no Brasil, o Relato Integrado surgiu em resposta ao

parágrafo 47 do Relatório RIO+20 (2012). Uma Conferência das Nações Unidas

sobre Desenvolvimento Sustentável realizada no Rio de Janeiro, em 2012,

dispositivo que continha orientação às empresas que gerassem e comunicassem

informações de sustentabilidade de suas atividades, incluindo-as em seus relatórios.
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O documento final da Conferência Rio+20 demonstra em seu parágrafo 47 o apoio à

adoção dos relatos integrados:

47. Reconhecemos que é importante que as empresas comuniquem as
informações sobre o impacto ambiental de suas atividades e as
encorajamos, especialmente as empresas de capital aberto e as grandes
empresas, a considerar a integração das informações sobre a
sustentabilidade de suas atividades em seus relatórios periódicos.
Encorajamos a indústria, os governos interessados e as partes envolvidas a
elaborarem, com o apoio do sistema das Nações Unidas, se for o caso,
modelos das melhores práticas, e a facilitarem a publicação das
informações sobre o caráter sustentável de suas atividades, fundamentadas
nos ensinamentos extraídos das estruturas existentes, e dando atenção
especial às necessidades dos países em desenvolvimento, inclusive em
matéria de capacitação. (KASSAI, 2014, p. 3)

Em nível mundial, as diretrizes do Relato Integrado foram desenvolvidas pelo

International Integrated Reporting Council (Conselho Internacional para Relato

Integrado, ou IIRC na sigla em inglês), coalizão global de reguladores, investidores,

empresas, definidores de padrões, profissionais do setor contábil e ONGs. Embora

existente desde 2010, o IIRC lançou a Estrutura Internacional para Relato Integrado

em 2013, visando atender à necessidade de que os relatórios contribuam para a

geração de valor das empresas. (IIRC, 2013)

Segundo o IIRC:

“O ciclo de pensamento e relato integrados, que levam à alocação eficiente e

produtiva de capital, funcionará como força para conferir estabilidade financeira e

sustentabilidade”.

“Relato Integrado é coerente com inúmeros desenvolvimentos em relatos

corporativos que estão ocorrendo dentro de jurisdições nacionais ao redor do

mundo”.

O Relato integrado promove uma abordagem mais coesa e eficiente ao
processo de elaboração de relatos corporativos, visando melhorar a
qualidade da informação disponível aos provedores de capital financeiro
permitindo a alocação de capital de maneira mais eficiente e mais produtiva.
(IIRC, 2013)

O objetivo da Estrutura Internacional, conforme divulgado no documento do IIRC, foi

o de estabelecer princípios e elementos de conteúdo que guiem o conteúdo geral de
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um relatório integrado, assim denominado pelo IIRC, e explicar os conceitos

fundamentais que os sustentam. (IIRC, 2013)

O Relato integrado proposto pelo IIRC “é uma transição do relatório de

sustentabilidade (Stubbs & Higgins, 2014).” (SANTANA, 2019)

“A África do Sul é pioneira na utilização do Relato Integrado, devido
principalmente ao cenário econômico, social e ambiental do país e a
crença de necessidade de mudança na forma como as organizações
e seus gestores se organizam-se.” (IODSA, 2009 apud SANTANA,
2019, p. 2)

No caso do Brasil, a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC, tratou de Relato

Integrado no Comunicado Técnico Geral – CTG 09 (2020). A NBC foi elaborada com

base na Estrutura Conceitual do IIRC, e seguiu a orientação do Comitê de

Pronunciamentos Contábeis – CPC (OCPC 09), que recomendou a adoção desta

orientação em caráter não obrigatório. (BRASIL, 2020, NBC CTG 09; OCPC 09,

2020)

Nesse sentido, a norma CTG 09, aprovada no âmbito do Conselho Federal de

Contabilidade (CFC) e publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 28 de

dezembro de 2020, é constituída por um conjunto de orientações, não contendo

dispositivos que obriguem a elaboração do Relato Integrado por parte das empresas

no Brasil. Essas orientações indicam, dentre outras disposições, as bases em que o

Relato Integrado deve se posicionar: a capacidade que a organização tem de gerar

valor a curto, médio e longo prazos, o olhar para o futuro, a concisão e o foco

estratégico. (BRASIL, 2020, NBC CTG 09).

A Lei das Estatais (Lei 13.303/2016) que dispõe sobre o estatuto jurídico da

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevê em seu artigo 8º

os requisitos de transparência. A obrigatoriedade do Relato Integrado aos entes

públicos está prevista no Inciso IX do referido artigo, conforme descrito abaixo:

Lei 13.303/2016:
(...)
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Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão
observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência:
(...)
IX - Divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade.
(...)

De acordo com a publicação no site Agência de Notícias BNDES, de 24/06/2019, há

informação de que o Tribunal de Contas da União (TCU) em 2018 promoveu

mudanças no processo de prestação de contas anuais da administração pública

federal, incluindo a adoção do modelo do relato integrado para o relatório de gestão,

por meio da Decisão Normativa/DN TCU nº 170/2018, tornando obrigatório uso aos

órgãos e entidades da administração direta e indireta. (BNDES, 2019; DN TCU,

2018)

Com base na Orientação Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis –

OCPC número 09/2020, embora o uso do padrão de Relato Integrado não seja ainda

obrigatório para todas as empresas no país, a importância de as organizações

aderirem ao Relato Integrado é o problema de pesquisa que se pretende responder,

ao final do trabalho. (OCPC 09, 2020)

A seguir, destacamos algumas orientações trazidas pela NBC - CTG 09, (2020)

julgadas relevantes ao objetivo do presente Artigo:

A NBC - CTG 09 (2020) apresenta uma visão de longo prazo em que o pensamento

integrado está enraizado nas principais práticas globais de negócios dos setores

público e privado, tendo o Relato Integrado como padrão para relatórios

corporativos, o que conduz à alocação eficiente e produtiva de capital. (BRASIL,

2020, NBC CTG 09)

Segundo a NBC – CTG 09 (2020) o pensamento integrado leva em consideração

vários fatores interconectados, incluindo:

os capitais utilizados ou afetados pela organização, bem como as
interdependências críticas, inclusive as compensações (trade-offs) entre
elas;

a capacidade da organização de atender aos legítimos interesses e
necessidades das principais partes interessadas (stakeholders);
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como a organização ajusta seu modelo de negócios e sua estratégia ao seu
ambiente externo, às oportunidades e aos riscos enfrentados; e

as atividades, o desempenho (financeiro e outros) e os resultados da
organização em termos de capitais - passados, presentes e futuros.
(BRASIL, 2020, NBC - CTG 09, 2020)

A finalidade desta Orientação é determinar os Princípios de Orientação e Elementos

de Conteúdo esclarecendo os conceitos essenciais e administrando o conteúdo do

Relato Integrado. Princípios que consigam um equilíbrio apropriado entre

flexibilidade e imposição, identificando as situações específicas de diferentes

organizações, e simultaneamente dispondo de um grau suficiente de

comparabilidade para servir às demandas de informação. (BRASIL, 2020, NBC CTG

09)

A NBC - CTG 09 (2020) conceitua Relato Integrado como um relato sucinto e que

demonstra como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas da

empresa, no contexto de seu ambiente externo, levam à geração de valor a curto,

médio e longo prazos. O principal objetivo do Relato Integrado é, portanto,

demonstrar por meio de informações relevantes, financeiras ou não financeiras, a

capacidade da empresa nessa geração de valor. (BRASIL, 2020, NBC CTG 09)

Dessa forma, como dispõe a NBC - CTG 09 (2020), o Relato Integrado proporciona

uma clareza nas informações aos seus usuários, as partes interessadas ou

stakehoders, que são seus clientes, fornecedores, comunidade local, empregados,

legisladores, reguladores, parceiros comerciais e formuladores de política. (BRASIL,

2020, NBC CTG 09)

Os princípios de orientação, que se encontram de forma detalhada na NBC - CTG

09 (2020), dão suporte para a elaboração e divulgação do Relato Integrado,

abordando o conteúdo e a forma de como é exibida a informação. São eles: foco

estratégico e orientação para o futuro; conectividade de informações; relação com as

partes interessadas (stakeholders); materialidade (relevância); concisão;

confiabilidade e completude e uniformidade e comparabilidade. (BRASIL, 2020, NBC

CTG 09)
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Conforme NBC - CTG 09 (2020), o Relato Integrado reúne oito Elementos de

Conteúdo que serão listados a seguir, bem como as questões que o relato deve

buscar responder em cada um dos conteúdos:

A - Visão geral da organização e de seu ambiente externo (O que a organização faz

e quais são as circunstâncias em que ela atua?);

B - Governança (Como a estrutura de governança da organização apoia sua

capacidade de gerar valor a curto, médio e longo prazos?);

C - Modelo de negócios (Qual é o modelo de negócios da organização?);

D - Riscos e oportunidades (Quais são as oportunidades e os riscos específicos que

afetam a capacidade que a organização tem de gerar valor a curto, médio e longo

prazos, e como a organização lida com eles?);

E - Estratégia e alocação de recursos (Para onde a organização deseja ir e como ela

pretende chegar lá?);

F - Desempenho (Até que ponto a organização já alcançou seus objetivos

estratégicos para o período e quais são os resultados no tocante aos efeitos sobre

os capitais?);

G – Perspectiva (Quais são os desafios e as incertezas que a organização

provavelmente deve enfrentar ao perseguir sua estratégia e quais são as potenciais

implicações para seu modelo de negócios e seu desempenho futuro?);

H - Base para elaboração e apresentação (Como a organização determina os temas

a serem incluídos no Relato Integrado e como esses temas são quantificados ou

avaliados?);

I - Orientações gerais sobre o relato a serem incluídos nos elementos de conteúdo:

- divulgação de temas relevantes; divulgação sobre os capitais; períodos de tempo

de curto, médio e longo prazos; agregação e desagregação. (BRASIL, 2020, NBC

CTG 09)
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2.2 ESG como mecanismo de valoração das organizações

Os temas ambientais, sociais e de governança, ESG (em inglês Environmental,

Social and Governance), deixaram de ser uma alternativa para as organizações

dirigirem seus negócios, passando agora a ser um ponto fundamental, tanto para a

sobrevivência organizacional, quanto para atender a uma exigência cada vez maior

da comunidade e dos investidores. Isso tem exigido uma postura mais sustentável

do mundo corporativo e por esse motivo o movimento ESG, que surgiu em 2005

como proposta da ONU, veio dar atenção e cuidado a essas três métricas,

situando-se no centro da gestão empresarial, com o envolvimento da organização e

seus envolvidos (partes interessadas), que são os acionistas, fornecedores,

consumidores, clientes, funcionários, comunidade em geral. (CRUZ, 2021)

Ainda de acordo com Cruz (2021), as métricas que envolvem as questões meio

ambiente e social oferecem valoração significativa para análise de riscos nas

decisões de investimentos, possibilitando uma boa avaliação na tomada de decisão

em determinada organização. Tais Companhias buscam uma avaliação positiva,

quando priorizam os critérios ESG, o que auxilia o recebimento de recursos e atrai

investidores.

Segundo CARLOS (2017), o desempenho ESG de uma organização, conta com

cinco critérios de classificação de abordagem do desempenho, que engloba os seus

stakeholders prioritários ou partes-chave e gera uma análise e avaliação da gestão

quanto ao seu desempenho social e governança ambiental conforme a seguir:

a) Ambiente – Proporção da gestão de uma empresa dedicada aos seus
desafios ambientais, incluindo o seu esforço para reduzir ou compensar os
impactos de seus produtos e operações.

b) Comunidade e Sociedade – mede o quão bem a empresa gerencia o seu
impacto nas comunidades onde atua, incluindo o seu tratamento da
população local, seu tratamento de questões de direitos humanos e seu
compromisso com atividades filantrópicas.

c) Empregados e Cadeia de suprimentos – avalia o registro de uma
empresa referente a gestão de funcionários, prestadores de serviços e
fornecedores. Questões de interesse particular incluem relações
trabalhistas, políticas antidiscriminação e práticas, a segurança dos
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funcionários e os direitos trabalhistas dos trabalhadores em toda a cadeia
de suprimentos da empresa.

d) Clientes - mede a qualidade e segurança registro de produtos de uma
empresa, as suas práticas de marketing, e qualquer envolvimento em
controvérsias reguladoras ou anticoncorrenciais.

e) Governança e Ética - Trata de relações com investidores da empresa e
práticas de gestão, incluindo o relatório da empresa de sustentabilidade,
responsabilidade da administração e as políticas e as práticas éticas de
negócio. (CARLOS, 2017, p. 6)

Conforme Bergamini (2021), a Agenda ESG contempla vários objetivos, quais

sejam: transparência, prestação de contas, relações equitativas e licença social.

Com base nesses objetivos as empresas devem tomar medidas que atendam as

partes interessadas. São elas: acionistas, minoritários, empregados, parceiros de

negócios, agentes financeiros, órgãos de monitoramento contra práticas corruptas,

agências de proteção do meio ambiente e de regulação setorial, instâncias

tributantes do governo, organizações não-governamentais voltadas para a proteção

dos direitos difusos e demais interessados da sociedade organizada. (BERGAMINI,

2021).

A ferramenta ESG vem trazer a discussão de uma forma que aproxima a sociedade

ao conceito de sustentabilidade, assunto debatido na agenda corporativa entre os

empresários no Brasil e no mundo todo. Há uma enorme necessidade de trabalhar

bem a governança, o meio ambiente e o social. Uma análise maior da governança

implica no empenho da alta gestão das organizações, na busca de estratégias que

envolvam toda a estrutura do ambiente interno e externo. Um fato relevante a se

refletir é como as mudanças climáticas estão afetando excessivamente os negócios

e deixam riscos às futuras gerações. (CRUZ, 2021)

Em outra visão, há um aumento da pobreza em decorrência da pandemia, fato

preocupante que envolve as organizações. São situações que as empresas

necessitam rever, pois certa culpa é direcionada a elas. É essencial que cumpram

sua função social que engloba toda a estrutura organizacional, seus colaboradores e

parceiros, juntamente com seu ambiente externo e não somente o que gira em torno

dos compromissos com salários e tributos. (CRUZ, 2021)
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Ainda segundo a obra em referência, existem desníveis de velocidade na adoção

desses novos compromissos socioambientais entre a população em geral e as

organizações. A busca de uma dinâmica de inserção social é complexa quando não

estruturada, e numa população também complexa gera um grande desafio, porém

as mudanças resultam num avanço para a sociedade e o meio ambiente, gerando

bons resultados se o envolvimento for em conjunto.

No atual momento em que as organizações estão exigindo da administração pública

uma regulamentação maior sobre questões relacionadas ao meio ambiente, à

diversidade de inclusão, assim também as mesmas empresas têm sido exigidas a

cumprir essas agendas ESG por conta de investidores estrangeiros, de exportações

que realizam. Por isso, há certa exigência para as organizações em sua gestão,

assim também para a administração pública. É preciso que compreendam essas

demandas e adotem novas maneiras, para tal, exigirá maior empenho de uma

aplicada educação que envolva a sociedade e a conscientize modificando seus

comportamentos para um futuro mais comprometido com a causa ambiental. (CRUZ,

2021)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste último capítulo, apresentamos a metodologia desse artigo, a qual, utilizamos

pesquisa descritiva explicativa, buscando investigar a relação existente para

determinar a natureza e as circunstâncias dessas ideias e argumentos apresentados

no relato. Segundo Gil (2010), o resultado da pesquisa descritiva demonstra que o

fenômeno é a interpretação dos processos para identificar fatos confirmados através

da observação dos eventos para expressar a realidade.

Com a finalidade de auxiliar-nos a atingir o objetivo proposto neste estudo,

apresentamos alguns dados do Relato Integrado 2020 da Vale.
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Os procedimentos metodológicos percorreram as seguintes etapas:

a) Levantamento dos pontos principais por meio do relato integrado emitido pela

Vale Mineração S.A do exercício de 2020;

b) Análise de conteúdo quanto à estrutura dos itens dispostos no documento e

tabulação;

c) Identificação da importância do relato integrado como gerador de valor.

De acordo com os objetivos do Relato Integrado que é objeto de estudo nesta

pesquisa, a análise de conteúdo se descreveu nos seguintes critérios:

a) capital natural: todos os recursos ambientais renováveis e não renováveis e o

processo de fornecimento de bens ou serviços;

b) capital humano: habilidades humanas, habilidades e experiência, e sua motivação

para inovação;

c) capital social e de relacionamento: Stakeholders compartilhando informações e

melhorando o bem-estar individual e coletivo.

O Relato Integrado do ano de 2020 da Vale, escolhido para a análise, busca

aprimorar a qualidade da informação, permitindo alocação de capital mais eficiente e

produtivo, a exemplo de informações a seguir detalhadas:

Item Informações apresentadas

Reparação
Ações de reparação socioambiental:

● Mais de 530 milhões pagos em indenização individual;
● 13 bilhões destinados para obra de infraestrutura;
● Mais de 8.700 pessoas indenizadas.

Práticas de
governança

● Mais 65 mil projetos de melhoria continua realizados pelos
empregados;

● 85% de todas as unidades da Vale no mundo com Permissão
de Trabalho Seguro para atividades de Manutenção preventiva,
com previsão de 100% em 2021;

● 95% de aderência à manutenção sistemática da Vale para
ativos críticos.

Estratégia ESG Os tópicos materiais da Vale lideram a agenda ESG da empresa:
● Mudanças climáticas;
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● Energia;
● Água;
● Floresta;
● Contribuição socioeconômica;
● Lacunas ESG.

Social ● Aumento de empregadas mulheres;
● Aproximadamente 7,9 mil empregados próprios realizaram

treinamentos em Direitos Humanos, totalizando mais de 8,8 mil
horas.

Fonte: Elaboração própria (2021)

No primeiro item apresentado na Tabela, chamado reparação, foi mencionado o

desastre em Brumadinho em 2019. Um ano de grande impacto ambiental para a

Vale, não apenas no campo econômico e financeiro, mas sobretudo para o nível da

imagem da Organização no mundo. Um fato incomensurável que prejudicou também

foi a devastação promovida em 2019, tendo em conta muitas vidas perdidas e a

degradação ambiental alarmante.

Ações corretivas são indicadas à Vale, apresentadas no relato integrado, sobre sua

responsabilidade em respeitar os compromissos públicos e, mais do que nunca, de

criar estratégias que priorizem a maximização das ações com a geração de

impactos sociais, ambientais e econômicos positivos, com especial atenção às

pessoas e comunidades afetadas.

Podemos observar na tabela o item Estratégia ESG, que é uma questão importante

para a Vale, pois impulsiona a agenda ESG da empresa. Essas questões estão

vinculadas aos pilares da estratégia de negócios que orientam as prioridades de

gerenciamento de riscos, oportunidades e desenvolvimento. São medidas para

prevenir ou mitigar os impactos negativos, bem como para criar valor para as

pessoas. É onde a Vale opera estratégias ambientais, sociais e de governança, vale

lembrar que a Vale atualizou sua matriz de importância em 2020.

O Relato Integrado de 2020 da Vale é o 1º Relato Integrado elaborado conforme as

diretrizes para Relato integrado do IIRC (International Integrated Reporting Council),
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determinando as questões prioritárias que têm um grande impacto na criação de

valor a curto, médio e longo prazos da organização.

A Vale assumiu publicamente compromissos relacionados à Agenda 2030 das

Nações Unidas e monitora regularmente seu progresso.

Avanços nos compromissos 2030

Compromisso
2030

Baseline
(2017)

Meta Resultado até dez/2019 Resultado até
dez/20201

Mudanças Climáticas 14,1 MtCO2 e Reduzir as
emissões
absolutas de
gases de efeito
estufa (GEE), de
Escopos 1 e 2, em
33% (com base
em 2017) até
2030. Ser carbono
neutra nos
Escopos 1 e 2 até
2050. Reduzir em
15% as emissões
líquidas de
Escopo 3 até 2035

Redução de 11% das
emissões absolutas de GEE,
Escopo 1 e 2, em relação ao
ano-base de 2017 – como o
compromisso relacionado às
emissões de Escopo 3 foi
formalizado em dezembro de
2020, o monitoramento foi
iniciado em 2020.

Redução de
26,6% das
emissões de
Escopo 1 e 21,
em relação ao
ano-base de
2017. Redução de
18% nas
emissões de
Escopo 3, em
relação ao
ano-base de
2018.

Energia2 Global: 69% do
consumo
estimado para
2030. Brasil:
40% do
consumo
estimado para
2025.

Global: 100% de
consumo de
energia elétrica
renovável. Brasil:
100% de
autoprodução de
energia elétrica
renovável até
2025

Global: 83% do consumo
estimado para 2030 por meio
de declarações dos
fornecedores atestando
origem renovável do consumo
atual de energia no Brasil.
Brasil: 49% do consumo
estimado para 2025. 181 MW
de capacidade instalada

Global: 85% do
consumo
estimado para
2030, por meio de
declarações dos
fornecedores
atestando origem
renovável do
consumo atual de
energia no Brasil
e pela energia
futura do projeto
Sol do Cerrado.3
Brasil: 62%4 do
consumo
estimado para
2025. 947 MW de
capacidade
instalada.

Água 0,350 m³/t FeEq Reduzir o uso de
água nova em
10%.

Redução de 8,4% em relação
ao baseline.

Redução de 8,7%
em relação ao
baseline

Florestas Recuperar e
proteger mais
500.000 ha de
áreas florestais
além das
fronteiras da
empresa.

106 ha. 53.899,8 ha.

Contribuição
Socioeconômica5

Saúde, educação
e geração de
renda

Saúde: 77 Unidades Básicas
de Saúde com serviços
ampliados e 955 famílias
atendidas com
metodologias/tecnologias
sociais de acesso a água e/ou
saneamento. Educação: 1.599

Saúde: 496
Unidades Básicas
de Saúde com
serviços
ampliados e 955
famílias atendidas
com
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profissionais de educação
formados. Geração de Renda:
461 empreendedores
apoiados

metodologias/tecn
ologias sociais de
acesso a água
e/ou saneamento.
Educação: 3.308
profissionais de
educação
formados.
Geração de
Renda: 1.860
empreendedores
apoiados

GAPs ESG –
Environmental, Social
and Governance (do
inglês – Ambiental,
Social e de
Governança)

Eliminar principais
GAPs ESG em
relação às
melhores práticas
– 63 GAPs
mapeados.

26 37

Fonte: vale relato integrado, 2020

Assim, verificamos que há, no Relato Integrado da Vale Mineração S/A do ano de

2020, uma preocupação da empresa com questões ambientais, sociais e de

Governança, tanto na atual Agenda ESG quanto nos seus compromissos assumidos

na Agenda 2030, além de uma consciência empresarial na geração de valor para a

sociedade, o que está alinhado ao principal objetivo do Relato Integrado.

CONCLUSÃO

Esse artigo buscou responder à seguinte questão: Qual a importância para as

organizações, em relação à aplicação da norma sobre Relato Integrado: CTG 09, em

se adequar às mudanças para produzirem relatórios que auxiliem os stakeholders a

avaliarem o comportamento das organizações em relação às questões ambientais,

sociais e de governança – ESG?

Respondendo o problema de pesquisa apresentado, destacamos, a seguir, duas

razões principais para que as empresas considerem a importância de aderirem ao

padrão Relato Integrado definido no CTG 09.

A primeira é que esse novo modelo de relatório reporta as informações financeiras e

as não-financeiras integradas num documento único e sucinto, o que traz
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transparência e clareza para decisões mais precisas por parte das organizações e

de seus stakeholders, possibilitando uma melhor direção nos seus negócios e

investimentos, por se conhecer a visão de curto, médio e longo prazos da empresa.

A segunda razão é que, para que sejam abordadas informações não financeiras, é

fundamental que as Organizações tenham implantado a agenda ESG em seu

modelo de gestão envolvendo o ambiente interno e externo o que tende a conduzir a

uma melhoria contínua na relação entre Organização e partes interessadas, traz

geração de valor para a empresa e a sociedade como um todo, a exemplo das

questões abordadas no Relato Integrado da Vale Mineração S/A, do ano de 2020.

O objetivo do presente trabalho de pesquisa foi atingido, uma vez demonstrada a

importância para as empresas de aplicarem os conceitos e utilizarem os conteúdos

do Relato Integrado (CTG 09) em seus relatórios, a fim de que as organizações

possam criar valor para a sociedade, através de uma informação de qualidade,

integrada, confiável e consistente, possibilitando que as partes interessadas

conheçam o modelo de negócio para tomada de decisão, além de serem capazes de

avaliar o comportamento das organizações em relação às questões ambientais,

sociais e de governança, temas tão importantes atualmente.
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