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Prestação de contas por meio de relatório integrado

É a demonstração 
dos resultados 
alcançados por 
uma UPC em um 
exercício 
financeiro, de 
forma integrada 
e abrangente, 
para fins de 
julgamento pelo 
TCU



A sociedade como destinatária primordial 



Relato integrado – modelo de preparação de relatório 

Em 2010 foi criado o Conselho Internacional do Relato
Integrado (IIRC), uma coalizão global de empresas,
reguladores, universidades, definidores de padrões,
contadores.

A primeira versão do Relato Integrado foi lançada em 2013
e conta com a adesão hoje de mais de 1.600 empresas,
públicas e privadas, em todos os continentes, bem como
de órgãos da administração direta, a exemplo da cidade de
Londres e de todos os ministérios do Reino Unido.

Relato integrado é um novo modelo de preparação de
relatório, que requer que a organização pense de forma
integrada e está baseado em processos de controle e
gestão.

“Como a 
organização 
gera valor 

para a 
sociedade?”



Pensamento integrado

Se a integração não estiver 
presente no processo de relatar, 
o relatório final será apenas uma 

“colcha de retalhos”. 



Melhoria dos controles e gestão

Decreto 
9.203/2017 sobre 
governança 
estabelece uma 
boa prática.

A organização 
precisa olhar para 
dentro de si para 
elaborar o relato 
integrado.



Criação de valor público

“produtos e resultados gerados, preservados ou 
entregues pelas atividades de uma organização 
que representem respostas efetivas e úteis às 

necessidades ou às demandas de interesse 
público e modifiquem aspectos do conjunto da 

sociedade ou de alguns grupos específicos 
reconhecidos como destinatários legítimos de 

bens e serviços públicos”. 



Relatório integrado é o documento

“É um documento 
conciso sobre como 
a estratégia, a
governança, o 
desempenho e as 
perspectivas de uma 
organização, no 
contexto de seu 
ambiente externo, 
levam à geração de 
valor
em curto, médio e 
longo prazo”



Requisitos do relatório integrado

Determinação da materialidade e pensamento coletivo na preparação.



Decisão Normativa TCU 170/2018

• Consolidação das 
contas (anexo I)

• Define relatório de 
gestão (art. 3º)

• Estabelece diretrizes 
para elaboração do 
relatório (anexo III)

• Ajusta a estrutura e o 
conteúdo do relatório 
(anexo II)



 os objetivos e as metas definidos para
o exercício;

 os resultados alcançados ao fim do
exercício, demonstrando como a
estratégia, a governança e a alocação
de recursos contribuíram para o
alcance dos resultados;

 as justificativas para objetivos ou
metas não atingidas.

Relatório de gestão

É o documento elaborado pelo gestor para demonstrar, esclarecer e
justificar os resultados alcançados frente aos objetivos estabelecidos:



 Abordagem estratégica: o relatório deve oferecer uma visão da
estratégia da UPC e como essa se relaciona com a capacidade da UPC
de alcançar seus objetivos e com o uso que faz de seus recursos.

 Conectividade da informação: o relatório deve mostrar uma visão
integrada entre os fatores que afetam a capacidade de a UPC alcançar
os seus objetivos.

 Relações com partes interessadas: o relatório deve prover uma visão
da natureza e da qualidade das relações que a UPC mantém com suas
principais partes interessadas.



 Materialidade: o relatório deve divulgar informações sobre
assuntos que afetam, de maneira significativa, a capacidade da UPC
de alcançar seus objetivos.

 Concisão: o relatório deve ser conciso.

 Confiabilidade e completude: o relatório deve abranger todos os
temas materiais, tanto positivos quanto negativos, de maneira
equilibrada e isento de erros significativos.



 Coerência e comparabilidade: o relatório deve apresentar
informações em bases coerentes ao longo do tempo, de maneira a
permitir um acompanhamento das séries históricas da UPC, bem
como uma comparação com outras unidades de natureza similar.

 Clareza: o relatório deve fazer uso de linguagem simples e de
imagens visuais eficazes para transformar informações complexas
em relatórios facilmente compreensíveis, além de fazer uma
distinção clara entre os problemas enfrentados e os resultados
alcançados pela UPC no exercício daqueles previstos para o futuro.



Estrutura e conteúdo do relatório de gestão

O relato integrado é a ponta do 
iceberg. O conteúdo do relatório 
é consequência do processo de 
relatar integrado. Na base do 

iceberg, estão os processos de 
controle e gestão.



Mensagem do dirigente máximo da unidade

 Resumo dos principais resultados alcançados pela UPC frente aos objetivos
estratégicos e às prioridades da gestão.



Mensagem do dirigente máximo da unidade



O que a organização faz e sobre quais circunstâncias ela atua?

 Identificação da UPC e declaração da sua missão e visão

 Estrutura organizacional

 Ambiente externo

 Modelo de negócios (cadeia de valor).

Visão geral organizacional e ambiente externo 



Modelo de negócios



Como a estrutura de governança apoia a capacidade da UPC de
alcançar seus objetivos?

 Principais objetivos estratégicos, com especificação de planos
para implementar as prioridades estratégicas da gestão

 Descrição das estruturas de governança

 Principais canais de comunicação com a sociedade e partes
interessadas.

Planejamento estratégico e governança



Mapa integrado – visão e estratégias



Quais são os riscos específicos que afetam a capacidade de UPC
alcançar seus objetivos no exercício e como a UPC lida com eles?

 Riscos que possam comprometer o atingimento de objetivos
estratégicos

 Medidas específicas para mitigação dos riscos

Gestão de riscos e controles internos



Principais riscos e medidas de mitigação



Até que ponto a UPC já alcançou seus objetivos estratégicos para
o período e quais as expectativas para os próximos exercícios?

 resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos

 principais programas e projetos

 indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos
objetivos

 avaliação equilibrada dos objetivos alcançados em relação às
metas e justificativas para o resultado

 perspectiva para os próximos exercícios

Resultados da gestão



Estratégias e principais realizações



Para onde a UPC deseja ir e como ela pretende chegar lá?

 Estratégia para alcançar os principais objetivos da UPC e planos
de alocação de recursos para implementar essa estratégia.

 Áreas especiais de gestão (financeira, pessoas, TI, licitação e
contratos, patrimonial, custos e sustentabilidade ambiental).

Alocação de recursos e áreas especiais de gestão



Perfil do gasto 
do Ministério 

da Fazenda



Demonstrações contábeis

Outras informações relevantes

 Resumo do processo para determinar a materialidade das
informações incluídas no relatório integrado, bem como visão
geral do tratamento dado às determinações e recomendações
do TCU.

Anexos e apêndices

 Declaração de integridade do relato integrado pelos
responsáveis pela governança conforme estabelece a Estrutura
Internacional para Relato Integrado.

Outros conteúdos do relatório de gestão



Ordem de apresentação do conteúdo

Não deve ser vista como uma estrutura fixa, com as suas informações
aparecendo em uma sequência obrigatória, ou como seções isoladas e
autônomas.

A informação deve ser apresentada de modo a tornar aparentes as
conexões entre os elementos de conteúdo do relatório.



Relato integrado atende ao Acórdão 3.608/2014-Pl 

Transparência

Credibilidade

Utilidade



Orientaçõesdisponíveis no Portal TCU 



Orientaçõesdisponíveis no Portal TCU 
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