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uma organização e suas práticas de relato de sustentabilidade. Esta Norma poderá ser 
usada por uma organização de qualquer porte, tipo, setor ou localização geográfica.

Referências 
Normativas

Sugere-se que esta Norma seja usada juntamente com as versões mais recentes dos 
seguintes documentos. 

GRI 101: Fundamentos 
Glossário das Normas GRI

No texto desta Norma, os termos definidos no Glossário estão sublinhados.

Data de entrada 
em vigor

Esta Norma entrará em vigor para relatórios ou outros materiais publicados a partir de 
01 de julho de 2018. 

Sobre esta Norma

Observação: Este documento contém hiperlinks para outras Normas. Na maioria dos navegadores, usar ‘ctrl’ 
+ clique abrirá links externos em uma nova janela de navegação. Após clicar em um link, use ‘alt’ + seta
esquerda para voltar à visualização anterior.

Responsabilidade

https://www.globalreporting.org/standards/global-sustainability-standards-board/
mailto:standards%40globalreporting.org
https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2521/portuguese-gri-standards-glossary-2019.pdf
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A. Visão Geral 
 
Esta Norma é parte do conjunto de Normas GRI 
para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI). Essas 
Normas foram desenvolvidas para serem utilizadas por 
organizações no relato de seus impactos na economia, 
no meio ambiente e na sociedade.

As Normas GRI são estruturadas como um conjunto de 
normas inter-relacionadas. O conjunto completo pode 
ser baixado em www.globalreporting.org/standards/.
 
Há três Normas universais que se aplicam a qualquer 
organização que esteja elaborando um relatório de 
sustentabilidade: 

GRI 101: Fundamentos
GRI 102: Conteúdos Gerais
GRI 103: Forma de Gestão

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A organização, então, escolhe Normas específicas 

da GRI para relatar seus tópicos materiais. Essas 
Normas são organizadas em três séries: 200 (tópicos 
Econômicos), 300 (tópicos Ambientais) e 400 (tópicos 
Sociais). 
 
Cada Norma específica inclui conteúdos específicos 
àquele tópico e foi desenvolvida para ser utilizada em 
conjunto com a Norma GRI 103: Forma de Gestão, que é 
utilizada para relatar a forma de gestão para o tópico. 

B. Uso das Normas GRI e como fazer declarações 
 
Há duas abordagens básicas para se utilizar as Normas 
GRI. Para cada uma dessas formas de utilização das 
Normas, há uma declaração específica correspondente, 
ou declaração de uso, que a organização deverá incluir 
em seus materiais publicados. 
 
1.  Há duas abordagens básicas para se utilizar as 

Normas GRI. Para cada uma dessas formas 
de utilização das Normas, há uma declaração 
específica correspondente, ou declaração de uso, 
que a organização deverá incluir em seus materiais 
publicados. 
 
A organização que estiver elaborando um relatório 
em conformidade com as Normas GRI utiliza esta 
Norma, GRI 102: Conteúdos Gerais, para relatar 
informações contextuais sobre a própria organização 
e suas práticas de relato de sustentabilidade. 

2.  Algumas das Normas GRI ou partes de seu 
conteúdo poderão também ser utilizadas para relatar 
informações específicas, sem que seja elaborado 
um relatório em conformidade com as Normas. 
Quaisquer materiais publicados que utilizarem 
as Normas GRI dessa forma deverão fazer uma 
declaração de uso para relatório GRI- referenciado. 

Introdução

GRI 101: Fundamentos é o ponto de partida para o uso 
do conjunto das Normas GRI.  Possui informações 
essenciais sobre como usar e referenciar as Normas. 

Consulte a Seção 3 da Norma GRI 101: Fundamentos  
para obter maiores informações sobre como usar as 
Normas GRI  e sobre as declarações específicas que 
as organizações deverão incluir em seus materiais.
publicados.  

GRI 
103

GRI 
102

Normas 
Específicas

Normas 
Universais

Ponto de partida 
para uso das 
Normas GRI

GRI 
101

Fundamentos

Conteúdos 
Gerais

Forma de 
Gestão

Para relatar 
informações 
contextuais sobre a 
organização

Para relatar a forma de 
gestão para cada tópico 
material

Use essas Normas para relatar conteúdos 
específicos de cada tópico material

GRI 
300

Ambiental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Econômico

Figura 1 
Visão geral das Normas GRI

http://www.globalreporting.org/standards/
https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2422/portuguese-gri-102-general-disclosures-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2423/portuguese-gri-103-management-approach-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf#page=21
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C. Requisitos, recomendações e orientações 
 
As Normas GRI contêm: 

Requisitos. São instruções obrigatórias. No texto, 
os requisitos são apresentados em negrito e 
indicados pela palavra “deverá”. Os requisitos devem 
ser lidos dentro do contexto de recomendações e 
orientações. Entretanto, não é um requisito que uma 
organização cumpra recomendações ou siga orientações 
para declarar que um relatório foi elaborado em 
conformidade com as Normas.

Recomendações. Esses são casos em que uma ação 
específica é incentivada, mas não requerida. No texto, as 
expressões “recomenda-se que” ou  
“é recomendada(o) a” indicam uma recomendação.

 Orientações. Essas seções incluem informações sobre 
relevância, explicações e exemplos para ajudar as 
organizações a entender melhor os requisitos.

Uma organização deverá cumprir todos os requisitos 
aplicáveis para declarar que seu relatório foi elaborado 
em conformidade com as Normas GRI. Para maiores 
informações, consulte a Norma GRI 101: Fundamentos.

 
    

Observação: Ao longo desta Norma, usou-se 
o ícone “Essencial” para identificar conteúdos 
que são requeridos para a elaboração de um 
relatório em conformidade com as Normas 
GRI (opção Essencial). As organizações que 
estiverem elaborando um relatório em 
conformidade com as Normas GRI (opção 
Abrangente) deverão relatar todos os 
conteúdos desta Norma, embora motivos 
para omissão sejam permitidos para certos 
conteúdos.
Para maiores detalhes, consulte a Tabela 1 da 
Norma GRI 101: Fundamentos.

https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf#page=23
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GRI 102:
Conteúdos Gerais

Conteúdo 102-1
Nome da Organização

Requisitos de relato

1. Perfil Organizacional

Estes conteúdos fornecem uma visão geral do porte, da localização geográfica e das atividades da organização.
Estas informações contextuais são importantes para ajudar os stakeholders a compreender a natureza da 
organização e seus impactos econômicos, ambientais e sociais.

102-1
Conteúdo A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Nome da organização.

Essencial

Essencial

Requisitos de relato

Recomendações de relato 

1.1   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-2-b, recomenda-se que a organização relatora 
explique se vende produtos ou serviços que sejam objeto de questionamentos de stakeholders ou de debate 
público.

Conteúdo 102-2
Atividades, marcas, produtos e serviços

102-2
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Uma descrição das atividades da organização.

b. Principais marcas, produtos e serviços, incluindo uma explicação de produtos ou serviços que  
 sejam proibidos em certos mercados.
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Requisitos de relato

Requisitos de relato

Requisitos de relato

Conteúdo 102-5
Natureza da propriedade e forma jurídica

Conteúdo 102-3
Localização da sede da organização

102-3
Conteúdo

102-4
Conteúdo

Orientações

Localização da sede refere-se ao centro administrativo de uma organização, de onde ela é controlada ou dirigida.

Conteúdo 102-4
Local de operações

Seção 1: Perfil organizacional

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Natureza da propriedade e forma jurídica.

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Localização da sede da organização.

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais suas principais 
    operações estão localizadas e/ou que sejam relevantes para os tópicos abordados no relatório.

102-5
Conteúdo

Essencial

Essenciais

Essencial

Requisitos de relato

Conteúdo 102-6
Mercados atendidos

102-6
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Mercados atendidos, incluindo:

 i. localizações geográficas onde os produtos e serviços são oferecidos;

 ii. setores atendidos; 

 iii. tipos de clientes e beneficiários.

Essencial
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Seção 1: Perfil organizacional

Essencial

Requisitos de relato

Conteúdo 102-7
Porte da organização

102-7
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Porte da organização, incluindo:

 i. número total de empregados;

 ii. número total de operações;

 iii. vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita líquida (para organizações do  
  setor público);

 iv. capitalização total (para organizações do setor privado) discriminada em termos de dívida e  
  patrimônio líquido;

 v. quantidade de produtos ou serviços oferecidos.

Recomendações de relato

1.2  Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-7, recomenda-se que a organização relatora 
forneça as seguintes informações adicionais:

 1.2.1 Total de ativos;

 1.2.2 Propriedade efetiva, incluindo a identificação e o percentual de participação dos principais acionistas;

 1.2.3 Discriminação de:

   1.2.3.1 vendas líquidas ou receitas líquidas por países ou regiões que respondam por cinco por 
    cento ou mais do total das receitas;

   1.2.3.2 custos por países ou regiões que respondam por cinco por cento ou mais dos custos 
    totais;

   1.2.3.3 número total de empregados por país ou região.
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Conteúdo 102-8
Informações sobre empregados e outros trabalhadores

102-8
Conteúdo

Orientações

Orientações para o Conteúdo 102-8-d

As atividades da organização estão relatadas no 
Conteúdo 102-2-a.

Relevância

O número de empregados e trabalhadores envolvidos 
nas atividades de uma organização permite uma melhor 
compreensão da escala de impactos gerados por 
questões trabalhistas. 

A discriminação desses dados por gênero permite uma 
melhor compreensão da representação de gênero em 
toda a organização e do melhor uso da mão de obra e 
dos talentos disponíveis.

Consulte as referências 6, 7, 10 e 12 da seção de 
Referências.

Seção 1: Perfil organizacional

Requisitos de relato

Recomendações de relato

1.3  Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-8, recomenda-se que a organização relatora:

 1.3.1 expresse o número de empregados como o total de empregados ou equivalentes em tempo   
   integral, com a abordagem adotada divulgada e aplicada consistentemente;

 1.3.2 identifique o tipo de contrato e tipo de emprego dos empregados (período parcial ou tempo  
   integral) com base nas definições da legislação nacional do país em que estão lotados;

 1.3.3 use os números registrados ao término do período coberto pelo relatório, a menos que tenha  
   havido uma alteração nesse período;

 1.3.4 combine as estatísticas do país para calcular estatísticas globais e desconsidere diferenças nas   
   definições legais. Embora as definições sobre os tipos de contrato e tipos de emprego possam variar  
   de um país para outro, o número global ainda refletirá as relações previstas em lei.

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Número total de empregados por contrato de trabalho (permanentes e temporários), por   
 gênero.

b. Número total de empregados por contrato de trabalho (permanentes e temporários), por região.

c. Número total de empregados por tipo de emprego (tempo integral ou período parcial), por   
 gênero.

d. Se uma parte significativa das atividades da organização é realizada por trabalhadores que não  
 são empregados. Se aplicável, uma descrição da natureza e quantidade de trabalho realizado por  
 trabalhadores que não são empregados.

e. Quaisquer variações significativas nos números relatados nos Conteúdos 102-8-a, 102-8-b 
 e 102-8-c (como variações sazonais nos setores de turismo ou agrícola).

f. Uma explicação de como os dados foram compilados, inclusive quaisquer premissas adotadas.

Essencial
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Seção 1: Perfil organizacional

Orientações

São exemplos de elementos que podem ser incluídos na 

 
•    tipos de fornecedores contratados;

•    número total de fornecedores contratados pela       
     organização e estimativa do número de fornecedores
     na cadeia de fornecedores;

•    localização geográfica dos fornecedores;

•    valor monetário estimado de pagamentos efetuados  
     a fornecedores;

•    características setoriais específicas da cadeia de
      fornecedores, como quão intensiva em mão de obra
      ela é.

Relevância

Este conteúdo fornece o contexto geral para a 
compreensão da cadeia de fornecedores da organização.

Conteúdo 102-9
Cadeia de fornecedores

Requisitos de relato

102-9
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Uma  descrição da cadeia de fornecedores da organização, incluindo seus principais elementos em  
    relação às atividades da organização, suas principais marcas, seus principais produtos e serviços.

Essencial

descrição:
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Requisitos de relato

Conteúdo 102-10
Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de 
fornecedores

Orientações

Este conteúdo aborda mudanças significativas durante o 
período coberto pelo relatório.

Mudanças significativas na cadeia de fornecedores 
são aquelas que podem causar ou contribuir 
significativamente para impactos econômicos, ambientais 
e sociais.

São exemplos de mudanças significativas:

• mudança de partes da cadeia de fornecedores de 
um país para outro;

• mudança na estrutura da cadeia de fornecedores, 
tais como a decisão de terceirizar uma parte 
significativa das atividades da organização.

Seção 1: Perfil organizacional

102-10
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Mudanças significativas no porte, estrutura, propriedade ou cadeia de fornecedores da 
 organização, incluindo:

 i. Mudanças na localização ou nas operações da organização, tais como abertura, fechamento  
  ou ampliação de instalações;

 ii. Mudança na estrutura do capital social e de outras atividades de formação, manutenção ou  
  alteração de capital (para organizações do setor privado);

 iii. Mudanças na localização de fornecedores, na estrutura da cadeia de fornecedores ou nas  
  relações com fornecedores, inclusive no seu processo de seleção e exclusão.

Orientações

O Conteúdo 102-11 poderá incluir a abordagem 
adotada pela organização para gerir riscos no 
planejamento operacional ou no desenvolvimento 
e introdução de novos produtos.

Relevância

O princípio da precaução foi introduzido pelas Nações 
Unidas no Princípio 15 da “Declaração do Rio sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento”. Ele diz: “Com o fim 

de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de 
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça 
de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza 
científica absoluta não será utilizada como razão para 
o adiamento de medidas economicamente viáveis 
para prevenir a degradação ambiental”. A aplicação do 
Princípio da Precaução poderá ajudar a organização a 
reduzir ou evitar impactos negativos no meio ambiente. 
Consulte a referência 13 da seção de Referências.

Conteúdo 102-11
Princípio ou abordagem da precaução 

Requisitos de relato

102-11
Conteúdo A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Se e como a organização aplica o princípio ou abordagem da precaução.

Essencial

Essencial
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Seção 1: Perfil organizacional

Conteúdo 102-12
Iniciativas externas

Recomendações de relato

1.4  Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-12, recomenda-se que a organização relatora:

 1.4.1 inclua a data de adoção, países ou operações em que são aplicadas e a gama de stakeholders   
  envolvidos no desenvolvimento e na governança dessas iniciativas;

 1.4.2 faça a diferenciação entre iniciativas não obrigatórias e voluntárias e outras que a organização tenha  
  a obrigação de cumprir.

Conteúdo 102-13
Participação em associações

Recomendações de relato

1.5   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-13, recomenda-se que a organização relatora 
inclua sua participação como associada do ponto de vista da organização em associações ou organizações 
nas quais tem assento no órgão de governança, participa de projetos ou comissões, contribui com recursos 
financeiros além da taxa associativa básica, ou considera estratégica a sua participação.

Requisitos de relato

Requisitos de relato

102-12
Conteúdo

102-13
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Uma lista de tratados, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter 
    econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa.

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a.  Uma lista de sua participação em associações mais importantes do setor ou outras associações,   
e em organizações nacionais ou internacionais de advocacy.

Essencial

Essencial
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2. Estratégia

Estes conteúdos apresentam uma visão da estratégia da organização em relação à sustentabilidade de modo a 
fornecer o contexto para um relato subsequente mais detalhado utilizando outras Normas GRI. Esta seção poderá 
se basear em informações fornecidas em outras partes do relatório, mas sua finalidade é oferecer uma melhor 
compreensão de questões estratégicas e não apenas resumir o conteúdo do relatório.

Recomendações de relato

2.1   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-14, recomenda-se que a organização relatora 
 inclua:

 2.1.1 a visão geral e a estratégia de curto, médio e longo prazo relativas a gestão de impactos   
  econômicos, ambientais e sociais significativos causados pela organização, ou para os quais ela  
  contribui, ou que estejam diretamente relacionados às suas atividades, seus produtos ou serviços  
  em decorrência de relações com outros atores (como fornecedores e pessoas ou organizações de  
  comunidades locais); 

 2.1.2 prioridades estratégicas e tópicos fundamentais de curto e médio prazo relacionados à   
  sustentabilidade, inclusive a observância de normas internacionalmente reconhecidas e como essas  
  normas estão ligadas à estratégia e ao sucesso da organização em longo prazo;

 2.1.3 tendências mais abrangentes (como macroeconômicas ou políticas) que afetam a organização e  
  influenciam prioridades de sustentabilidade;

 2.1.4 principais eventos, realizações e insucessos ocorridos no período coberto pelo relatório;

 2.1.5 visões sobre o desempenho em relação às metas;

 2.1.6 perspectivas para os principais desafios e metas da organização para o ano seguinte e objetivos para  
  os próximos três a cinco anos;

 2.1.7 outros itens pertinentes à abordagem estratégica da organização.

Conteúdo 102-14
Declaração do mais alto executivo

Requisitos de relato

102-14
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Uma declaração do mais alto executivo da organização (como seu CEO, presidente do conselho  
    de administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e 
    sua estratégia de sustentabilidade.

Orientações

Consulte as referências 14, 15 e 16 da seção de Referências.

Essencial
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Conteúdo 102-15
Principais impactos, riscos e oportunidades 

Seção 2: Estratégia

Recomendações de relato

2.2  Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-15, recomenda-se que a organização relatora  
 inclua:

 2.2.1 uma descrição dos seus impactos econômicos, ambientais e sociais significativos, bem como os  
  desafios e as oportunidades referentes a esses impactos. Isso inclui efeitos sobre os stakeholders e 
  seus direitos conforme previstos na legislação nacional e em normas e padrões internacionalmente  
  reconhecidos;

 2.2.2 a gama de expectativas e interesses razoáveis dos stakeholders da organização;

 2.2.3 uma explicação da abordagem adotada para priorizar esses desafios e oportunidades;

 2.2.4 principais conclusões sobre o progresso na abordagem desses tópicos e o desempenho obtido no  
  período coberto pelo relatório, incluindo uma avaliação dos motivos de desempenho inferior ou  
  superior;

 2.2.5 uma descrição dos principais processos estabelecidos para abordar questões relacionadas ao   
  desempenho e mudanças relevantes;

 2.2.6 o impacto de tendências, riscos e oportunidades de sustentabilidade sobre as perspectivas de longo  
  prazo e o desempenho financeiro da organização;

 2.2.7 informações relevantes, ou que venham a sê-lo no futuro, para os stakeholders financeiros;

 2.2.8 uma descrição dos riscos e oportunidades mais importantes para a organização decorrentes de  
  tendências de sustentabilidade;

 2.2.9 priorização dos principais tópicos econômicos, ambientais e sociais como riscos e oportunidades,  
  segundo a sua relevância em longo prazo para estratégia organizacional, vantagem competitiva,  
  direcionadores de valor financeiro qualitativos e, se possível, quantitativos;

 2.2.10 tabela(s) com um resumo de metas, desempenho em relação às metas e aprendizados no período  
  coberto pelo relatório;

 2.2.11 tabela(s) com um resumo de metas para o próximo período de relato e objetivos e metas de 
  médio prazo (ou seja, para os próximos três a cinco anos) com relação aos principais riscos e  
  oportunidades;

 2.2.12 uma descrição dos mecanismos de governança adotados especificamente para gerir esses riscos e  
  oportunidades e para a identificação de outros possíveis riscos e oportunidades.

Requisitos de relato

102-15
Conteúdo A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Uma descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades.
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3. Ética e integridade

Nesta seção, o termo “parceiro de negócios” é usado referindo-se a ambos os conteúdos. No contexto desta 
Norma GRI, são exemplos de “parceiros de negócios”: fornecedores, agentes, lobistas e outros intermediários, 
parceiros em joint ventures e consórcios, governos, consumidores e clientes.

Recomendações de relato

3.1   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-16, recomenda-se que a organização relatora 
forneça  informações adicionais sobre seus valores, princípios, normas e códigos de comportamento, incluindo:

 3.1.1 como foram desenvolvidos e aprovados;

 3.1.2 se todos, inclusive os novos, membros do órgão de governança, trabalhadores que desempenham  
  as atividades da organização e parceiros de negócios recebem treinamento regular sobre esses  
  valores, princípios, normas e códigos de comportamento;

 3.1.3 se eles precisam ser lidos e assinados regularmente por todos os novos membros do órgão de  
  governança, trabalhadores que desempenham as atividades da organização e parceiros de negócios;

 3.1.4 se algum cargo de nível executivo assume a responsabilidade por eles;

 3.1.5 se estão disponíveis em diferentes idiomas para alcançar todos os membros do órgão de   
  governança, trabalhadores que desempenham as atividades da organização, parceiros de negócios e  
  outros stakeholders.

Conteúdo 102-16
Valores, princípios, normas e códigos de comportamento 

Requisitos de relato

Orientações

Valores, princípios, normas e códigos de 
comportamento podem incluir códigos de conduta e 
ética. O papel do mais alto órgão de governança e dos 
altos executivos no desenvolvimento, na aprovação e 
atualização das declarações de valor são relatados no  
Conteúdo 102-26.

102-16
Conteúdo A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Uma descrição dos valores, princípios, normas e códigos de comportamento da organização.

Essencial
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Conteúdo 102-17
Mecanismos para orientações e preocupações referentes a ética

Orientações

São exemplos de elementos que podem ser descritos:

• Quem é o responsável geral pelos mecanismos de 
solicitação de orientações e comunicação sobre 
comportamentos;

• Se alguns mecanismos são independentes da 
organização;

• Se e como os trabalhadores que desempenham as 
atividades da organização, os parceiros de negócios 
e outros stakeholders são informados sobre os 
mecanismos;

• Se é oferecido treinamento a respeito para 
trabalhadores que desempenham as atividades da 
organização e parceiros de negócios;

• A disponibilidade e acessibilidade dos mecanismos 
para trabalhadores que desempenham as atividades 
da organização e parceiros de negócios, como o 
número total de horas por dia, dias por semana e 
disponibilidade em vários idiomas;

• Se as solicitações de orientações e as comunicações 
são tratadas confidencialmente;

• Se os mecanismos podem ser usados 
anonimamente;

• O número total de solicitações de orientações 
recebidas, seu tipo e a porcentagem das atendidas 
durante o período coberto pelo relatório;

• O número total de comunicações feitas, o tipo 
de má conduta comunicada e a porcentagem de 
preocupações que foram tratadas, solucionadas ou 
consideradas sem fundamento durante o período 
coberto pelo relatório;

• Se a organização tem política de não retaliação;

• O processo de investigação das preocupações;

• O nível de satisfação dos que usaram os 
mecanismos.

Relevância
Uma organização pode oferecer meios para que 
seus stakeholders solicitem orientações sobre 
comportamentos éticos e lícitos e sobre a integridade 
da organização, ou comuniquem preocupações 
com essas questões. Esses meios podem incluir 
encaminhamento dessas questões por gerentes de linha, 
mecanismos de denúncia e números telefônicos para 
denúncias. 

Requisitos de relato

102-17
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Uma descrição de seus mecanismos internos e externos para:

 i. solicitar orientações sobre comportamentos éticos e lícitos e sobre integridade 
  organizacional;

 ii. comunicar preocupações com comportamentos antiéticos ou ilícitos e com a integridade 
  da organização.

Seção 3: Ética e integridade
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4.  Governança  
Os conteúdos desta seção oferecem uma visão geral sobre:

• a estrutura de governança e sua composição;
• o papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na definição do propósito, dos valores e da 

estratégia da organização;
• as competências e a avaliação de desempenho do mais alto órgão de governança;
• o papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na gestão de riscos;
• o papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança no relato de sustentabilidade;
• o papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na avaliação do desempenho econômico, ambiental 

e social;
• remuneração e incentivos. 

 

Os termos abaixo, definidos na seção Glossário, se aplicam aos conteúdos desta seção:

• mais alto órgão de governança

• alto executivo

• conselho em duas camadas

Conteúdo 102-18
Estrutura de governança

Conteúdo 102-19
Delegação de autoridade  

Requisitos de relato

Requisitos de relato

102-18
Conteúdo

102-19
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto órgão de governança.

b. Comitês responsáveis pela tomada de decisões em tópicos econômicos, ambientais e sociais.

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Processo usado para a delegação de autoridade sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais  
    pelo mais alto órgão de governança para altos executivos e outros empregados.

Essencial
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Conteúdo 102-20
Responsabilidade de cargos e funções de nível executivo por tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

Conteúdo 102-21
Consulta a stakeholders sobre tópicos econômicos, ambientais 
e sociais 

Conteúdo 102-22
Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês 

Requisitos de relato

Requisitos de relato

Requisitos de relato

102-20
Conteúdo

102-21
Conteúdo

102-22
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Se a organização designou um ou mais cargos e funções de nível executivo como responsável  
 pelos tópicos econômicos, ambientais e sociais.

b. Se esses responsáveis se reportam diretamente ao mais alto órgão de governança.

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Processos de consulta usados entre os stakeholders e o mais alto órgão de governança em 
 relação aos tópicos econômicos, ambientais e sociais.

b. Se a consulta for delegada, indique a quem é delegada e como o feedback é fornecido para o mais  
 alto órgão de governança.

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês por:

 i. função executiva ou não executiva;

 ii. independência;

 iii. mandato dos membros do mais alto órgão de governança;

 iv. número de outras funções e compromissos importantes de cada indivíduo, bem como 
  a natureza desses compromissos;

 v. gênero;

 vi. participação de grupos sociais sub-representados;

 vii. competências relacionadas a tópicos econômicos, ambientais e sociais;

 viii. participação de stakeholders.

Seção 4: Governança
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Seção 4: Governança

Requisitos de relato

102-23
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Se o presidente do mais alto órgão de governança é também um diretor executivo 
 da organização.

b. Se o presidente for também um diretor executivo, descreva sua função na gestão da organização  
 e os motivos para esse acúmulo de funções.

Conteúdo 102-23
Presidente do mais alto órgão de governança

Conteúdo 102-24
Seleção e nomeação para o mais alto órgão de governança

Requisitos de relato

102-24
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Processos de nomeação e seleção para o mais alto órgão de governança e seus comitês.

b. Critérios adotados para selecionar e nomear os membros do mais alto órgão de governança,  
 incluindo se e como:

 i. stakeholders (inclusive acionistas) são envolvidos;

 ii. a diversidade é considerada;

 iii. a independência é considerada;

 iv. conhecimentos e experiências relacionados a tópicos econômicos, ambientais e sociais 
  são considerados.
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Seção 4: Governança

Conteúdo 102-25
Conflitos de interesse

Conteúdo 102-26
Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na 
definição de propósito, valores e estratégia

Recomendações de relato

4.1   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-25, recomenda-se que a organização alinhe a 
definição de acionista majoritário com a definição usada para fins da elaboração de demonstrações financeiras 
consolidadas ou documentos equivalentes da organização.

Orientações

Consulte a referência 11 da seção de Referências.

Requisitos de relato

Requisitos de relato

102-25
Conteúdo

102-26
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Processos usados pelo mais alto órgão de governança para garantir a prevenção e gestão 
 de conflitos de interesse.

b. Se conflitos de interesse são revelados aos stakeholders, incluindo, ao menos:

 i. Participação cruzada em outros órgãos de administração;

 ii. Participação acionária cruzada com fornecedores e outros stakeholders;

 iii. Existência de acionista controlador;

 iv. Divulgação de informações sobre partes relacionadas.

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a.   Papéis desempenhados pelo mais alto órgão de governança e pelos altos executivos no 
 desenvolvimento, aprovação e atualização do propósito, da declaração de missão, visão e valores,  
 e das estratégias, políticas e metas relacionadas a tópicos econômicos, ambientais e sociais.

Conteúdo 102-27
Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança

Requisitos de relato

102-27
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a.   Medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o conhecimento coletivo do mais alto órgão de  
 governança sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais.
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Seção 4: Governança

Conteúdo 102-28
Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança

Conteúdo 102-29
Identificação e gestão de impactos econômicos, ambientais e sociais

Orientações

Consulte as referências 11, 14, 15 e 16 da seção de Referências.

Requisitos de relato

Requisitos de relato

102-28
Conteúdo

102-29
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Processos de avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança no que diz respeito à  
 governança de tópicos econômicos, ambientais e sociais.

b. Se essa avaliação é independente ou não e com que frequência ela é realizada.

c. Se essa avaliação é uma autoavaliação.

d. Medidas tomadas em resposta à avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança no  
 que diz respeito à governança de tópicos econômicos, ambientais e sociais, incluindo, no mínimo,  
 mudanças em sua composição e em práticas organizacionais.

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na identificação e gestão de impactos,  
 riscos e oportunidades derivados de tópicos econômicos, ambientais e sociais, incluindo seu papel  
 na implementação de processos de diligência devida.

b. A consulta a stakeholders é usada para apoiar o mais alto órgão de governança na identificação e 
 gestão de impactos, riscos e oportunidades derivados de tópicos econômicos, ambientais 
 e sociais.

Conteúdo 102-30
Eficácia dos processos de gestão de risco

Orientações

Consulte as referências 11, 14, 15 e 16 da seção de Referências.

Requisitos de relato

102-30
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a.   O papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na análise da eficácia dos processos  
 de gestão de risco da organização para tópicos econômicos, ambientais e sociais.
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Seção 4: Governança

Conteúdo 102-31
Análise de tópicos econômicos, ambientais e sociais

Conteúdo 102-32
Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança no relato 
de sustentabilidade

Orientações

Consulte as referências 11, 14, 15 e 16 da seção de Referências.

Requisitos de relato

Requisitos de relato

102-31
Conteúdo

102-32
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a.   Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa impactos, riscos e oportunidades  
 derivados de tópicos econômicos, ambientais e sociais.

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a.  Órgão ou cargo de mais alto nível que analisa e aprova formalmente o relatório de 
 sustentabilidade da organização e garante que todos os tópicos materiais sejam abordados.

Conteúdo 102-33
Comunicação de preocupações cruciais

Requisitos de relato

102-33
Conteúdo A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Processo adotado para comunicar preocupações cruciais ao mais alto órgão de governança.
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Seção 4: Governança

Requisitos de relato

102-34
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Natureza e número total de preocupações cruciais comunicadas ao mais alto órgão  
 de governança.

b. Mecanismo(s) adotado(s) para abordá-las e resolvê-las.

Conteúdo 102-34
Natureza e número total de preocupações cruciais

Orientações

Quando a natureza exata das preocupações for 
confidencial em decorrência de restrições regulatórias 
ou legais, as respostas a esse conteúdo podem se 
limitar às informações que a organização relatora puder 
fornecer sem comprometer a confidencialidade. Para 
maiores informações sobre motivos das omissões, 
consulte a Norma GRI 101: Fundamentos.

https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf
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Seção 4: Governança

Conteúdo 102-35
Políticas de remuneração

Recomendações de relato

4.2   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-35, recomenda-se, no caso de se adotar a 
abordagem da remuneração atrelada ao desempenho, que a organização relatora descreva:

 4.2.1 como a remuneração e o pagamento de incentivos a altos executivos recompensam o desempenho  
  positivo em longo prazo;

 4.2.2 como os critérios de desempenho das políticas de remuneração estão vinculados aos objetivos do  
  mais alto órgão de governança e dos altos executivos para os tópicos econômicos, ambientais e  
  sociais para o período coberto pelo relatório e o período subsequente.

4.3 Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-35, recomenda-se, no caso de pagamentos de  
 rescisão, que a organização relatora explique se:

 4.3.1 os períodos de aviso prévio para membros dos órgãos de governança e altos executivos são   
  diferentes daqueles concedidos a outros empregados;

 4.3.2 os pagamentos de rescisão para membros dos órgãos de governança e altos executivos são   
  diferentes daqueles concedidos a outros empregados;

 4.3.3 quaisquer pagamentos que não os relacionados ao período de aviso prévio são efetuados a membros 
  dos órgãos de governança e altos executivos cujo contrato de trabalho tenha sido rescindido;

 4.3.4 quaisquer cláusulas de mitigação são incluídas nos acordos de rescisão.

Requisitos de relato

102-35
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações: 

a. Políticas de remuneração aplicadas ao mais alto órgão de governança e a altos executivos para os  
 seguintes tipos de remuneração:

 i. Remuneração fixa e variável, incluindo remuneração baseada no desempenho, remuneração  
  baseada em ações (ações ou opções de ações), bônus e ações exercíveis ou diferidas;

 ii. Bônus de atração ou pagamentos de incentivos ao recrutamento;

 iii. Pagamentos de rescisão;

 iv. Devolução de bônus e incentivos (Clawback);

 v. Benefícios de aposentadoria, inclusive a diferença entre plano de benefícios e taxas de 
  contribuições para o mais alto órgão de governança, altos executivos e todos os demais 
  empregados.

b. Como os critérios de desempenho da política de remuneração aplicam-se aos objetivos do mais  
 alto órgão de governança e dos altos executivos para os tópicos econômicos, ambientais e sociais.



26 GRI 102: Conteúdos Gerais 2016

Seção 4: Governança

Conteúdo 102-36
Processo para determinação da remuneração

Conteúdo 102-37
Envolvimento dos stakeholders na remuneração

Requisitos de relato

102-36
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Processo para determinação da remuneração.

b. Se consultores de remuneração estão envolvidos na determinação de remunerações e se eles são  
 independentes da administração.

c. Quaisquer outras relações que os consultores de remuneração possuam com a organização.

Requisitos de relato

102-37
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Como são solicitadas e levadas em conta as opiniões dos stakeholders em relação à remuneração.

b. Se aplicável, os resultados de votações sobre políticas e propostas de remuneração.



27GRI 102: Conteúdos Gerais 2016

Seção 4: Governança

Recomendações de relato

4.5  Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-38, recomenda-se que a organização relatora:

 4.5.1 para cada país em que possua operações significativas, defina e relate a composição da remuneração  
  total anual do indivíduo mais bem pago e de todos os empregados da seguinte maneira:

  4.5.1.1 Liste os tipos de remuneração incluídos no cálculo;

  4.5.1.2 Especifique se empregados em tempo integral e de período parcial estão incluídos nesse  
   cálculo;

  4.5.1.3 Especifique se são usadas taxas de remuneração equivalentes em tempo integral para cada  
   empregado de período parcial nesse cálculo;

  4.5.1.4 Especifique quais operações ou países estão incluídos, se a organização optar por não  
   consolidar essa proporção para toda a organização.

 4.5.2 dependendo das políticas de remuneração da organização e da disponibilidade de dados, considere  
  os seguintes componentes no cálculo:

  4.5.2.1 Salário base: remuneração monetária garantida, de curto prazo e não variável;

  4.5.2.2 Remuneração monetária: soma do salário base + auxílios pecuniários + bonificações +  
   comissões + participação pecuniária nos lucros + outras formas de pagamentos variáveis;

  4.5.2.3 Remuneração direta: soma da remuneração monetária total + valor justo total de todos  
   os incentivos anuais de longo prazo, tais como prêmios em opções de ações, ações ou  
   unidades de ações restritas, ações ou unidades de ações de desempenho, ações fantasma,  
   direitos de valorização de ações e prêmios monetários de longo prazo.

Conteúdo 102-38
Proporção da remuneração total anual

Requisitos de relato

102-38
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a.  Proporção entre a remuneração total anual do indivíduo mais bem pago da organização em cada  
 país em que a organização possua operações significativas e a remuneração total anual média de  
 todos os empregados (excluindo-se o mais bem pago) no mesmo país.

4.4   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-38, a organização relatora deverá, para 
cada país em que possua operações significativas:

 4.4.1 identificar o indivíduo mais bem pago no período coberto pelo relatório, com base na 
  remuneração total;

 4.4.2 calcular a remuneração total anual média de todos os empregados, exceto o indivíduo mais  
  bem pago;

 4.4.3 calcular a proporção entre a remuneração total anual do indivíduo mais bem pago 
  da organização e a remuneração total anual média de todos os empregados.
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Conteúdo 102-39
Proporção do aumento percentual na remuneração total anual

Seção 4: Governança

4.6   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-39, a organização relatora deverá, para 
cada país em que possua operações significativas:

 4.6.1 identificar o indivíduo mais bem pago no período coberto pelo relatório, com base 
  na remuneração total; 

 4.6.2 calcular o aumento percentual na remuneração do indivíduo mais bem pago do período de  
  relato anterior para o período atual;

 4.6.3 calcular a remuneração total anual média de todos os empregados, exceto o indivíduo mais  
  bem pago;

 4.6.4 calcular o aumento percentual na remuneração total anual média do período de relato 
  anterior para o período atual;

 4.6.5 calcular a proporção entre o aumento percentual na remuneração total anual do indivíduo  
  mais bem pago e o aumento percentual médio na remuneração total anual de todos 
  os empregados.

Requisitos de relato

102-39
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a.  Proporção entre o aumento percentual na remuneração total anual do indivíduo mais bem pago  
 da organização em cada país em que a organização possua operações significativas e o aumento  
 percentual médio na remuneração total anual de todos os empregados (excluindo-se o mais bem  
 pago) no mesmo país.

Recomendações de relato

4.7  Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-39, recomenda-se que a organização relatora:

 4.7.1 para cada país em que possua operações significativas, defina e relate a composição da remuneração  
  total anual do indivíduo mais bem pago e de todos os empregados, da seguinte maneira: 

  4.7.1.1 Liste os tipos de remuneração incluídos no cálculo; 

  4.7.1.2 Especifique se empregados em tempo integral e de período parcial estão incluídos 
   nesse cálculo;

  4.7.1.3 Especifique se foram usadas taxas de remuneração equivalentes em tempo integral para  
   cada empregado de período parcial nesse cálculo;

  4.7.1.4 Se a organização optar por não consolidar essa proporção para toda a organização,  
   especifique quais operações ou países estão incluídos.

 4.7.2 dependendo das políticas de remuneração da organização e da disponibilidade de dados, considere  
  os seguintes componentes no cálculo:

  4.7.2.1 Salário base: remuneração monetária garantida, de curto prazo e não variável; 

  4.7.2.2 Remuneração monetária: soma do salário base + auxílios pecuniários + bonificações +  
   comissões + participação pecuniária nos lucros + outras formas de pagamentos variáveis;

  4.7.2.3 Remuneração direta: soma da remuneração monetária total + valor justo total de todos  
   os incentivos anuais de longo prazo, tais como prêmios em opções de ações, ações ou  
   unidades de ações restritas, ações ou unidades de ações de desempenho, ações fantasma,  
   direitos de valorização de ações e prêmios monetários de longo prazo.
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Conteúdo 102-40
Lista de grupos de stakeholders

Orientações

São exemplos de grupos de stakeholders:

• sociedade civil

• clientes

• empregados e trabalhadores que não são empregados

• sindicatos

• comunidades locais

• acionistas e provedores de capital

• fornecedores

5. Engajamento de stakeholders

Estes conteúdos oferecem uma visão geral da abordagem da organização para engajamento de stakeholders. 
Eles não se limitam ao engajamento que foi realizado apenas para fins de elaboração do relatório. Para maiores 
orientações sobre engajamento de stakeholders, consulte o princípio de Inclusão dos Stakeholders da Norma 
GRI 101: Fundamentos. 

Requisitos de relato

102-40
Conteúdo A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Uma lista de grupos de stakeholders engajados pela organização.

Essencial

https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf#page=8
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Requisitos de relato

102-41
Conteúdo A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva.

Conteúdo 102-41
Acordos de negociação coletiva

Seção 5: Engajamento de stakeholders

Recomendações de relato

5.1   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-41, recomenda-se que a organização relatora use 
dados do Conteúdo 102-7 como base para calcular o percentual.

Orientações

Orientações para o Conteúdo 102-41

Este conteúdo requisita o percentual de empregados 
cobertos por acordos de negociação coletiva. Ele não 
requisita o percentual de empregados sindicalizados.

Negociação coletiva refere-se a todas as negociações 
que se realizam entre um empregador, um grupo 
de empregadores ou uma ou mais organizações de 
empregadores, de um lado, e uma ou mais organizações 
de trabalhadores (sindicatos), de outro, para definir 
condições de trabalho e termos de emprego ou para 
regular as relações entre empregadores e trabalhadores.1 
Portanto, um acordo de negociação coletiva representa 
uma forma de tomada de decisão conjunta referente às 
operações da organização.

 

Por definição, acordos de negociação coletiva são 
obrigações (geralmente vinculantes) que a organização 
assumiu. Espera-se que a organização entenda a 
abrangência do acordo (os trabalhadores aos quais é 
obrigada a aplicar os termos do acordo).

Acordos coletivos podem ser celebrados em vários 
níveis e categorias e grupos de trabalhadores. Acordos 
coletivos podem ocorrer dentro da organização, 
envolvendo todo o setor, em países onde a prática assim 
o determina, ou em ambos os níveis. Acordos coletivos 
podem abranger grupos específicos de trabalhadores, 
tais como aqueles que realizem uma atividade específica 
ou que trabalhem em um local específico. 

Consulte as referências 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 da  
seção de Referências.

1  Esta definição baseia-se na Organização Internacional do Trabalho (OIT), Convenção nº 154, “Convenção sobre o Incentivo à Negociação 
Coletiva”, 1981.

Essencial
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Seção 5: Engajamento de stakeholders

Essencial

Essencial

Conteúdo 102-42
Identificação e seleção de stakeholders

Conteúdo 102-43
Abordagem para engajamento de stakeholders

Recomendações de relato

5.2   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-42, recomenda-se que a organização relatora 
descreva o processo de:

 5.2.1 definição de seus grupos de stakeholders;

 5.2.2 determinação dos grupos com quem se engajar e não se engajar.

Orientações

Os métodos de engajamento de stakeholders podem 
incluir levantamentos (tais como pesquisas com 
fornecedores, clientes ou trabalhadores), grupos 
focais, comitês comunitários, comitês de assessoria 
corporativa, comunicações por escrito, estruturas 
gerenciais ou sindicais, acordos de negociação coletiva e 
outros mecanismos.

Para muitas organizações, os clientes são um grupo 
relevante de stakeholders. Além de medir a sensibilidade 
de uma organização para com as necessidades e 
preferências de seus clientes, a satisfação ou insatisfação 
do cliente também pode sinalizar até que ponto a 
organização considera as necessidades dos stakeholders.

Requisitos de relato

102-42
Conteúdo A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. A base para identificar e selecionar stakeholders com quem se engajar.

Requisitos de relato

102-43
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a.  A abordagem adotada pela organização para engajar os stakeholders, inclusive a frequência 
 do seu engajamento, discriminada por tipo e grupo de stakeholders, com uma indicação de algum  
 engajamento que tenha sido especificamente promovido como parte do processo de preparação  
 do relatório.
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Seção 5: Engajamento de stakeholders

Conteúdo 102-44
Principais preocupações e tópicos levantados

Requisitos de relato

102-44
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Principais preocupações e tópicos levantados durante o engajamento de stakeholders, incluindo:

 i. as medidas adotadas pela organização para abordar esses tópicos e preocupações, inclusive  
  no processo de relatá-los;

 ii. os grupos de stakeholders que levantaram tais preocupações e tópicos.

Orientações

Como parte das principais preocupações e dos principais 
tópicos levantados pelos stakeholders, este conteúdo 
pode incluir os resultados ou as principais conclusões 
de pesquisas de satisfação (baseadas em amostras 
estatisticamente representativas) realizadas no período 
coberto pelo relatório.
 
 

Essas pesquisas podem indicar a satisfação ou insatisfação 
do cliente com: 

• a organização como um todo

• uma importante categoria de produto ou serviço

• unidades operacionais importantes

Essencial
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Essencial
Conteúdo 102-45
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 

Orientações

A organização pode relatar o Conteúdo 102-45 fazendo referência a informações contidas nas demonstrações 
financeiras consolidadas ou em documentos equivalentes disponíveis ao público. 

6.  Prática de relato

Estes conteúdos oferecem uma visão geral do processo que a organização seguiu para definir o conteúdo de seu 
relatório de sustentabilidade. Eles também analisam o processo seguido para identificação dos tópicos materiais 
e seus Limites, juntamente com quaisquer mudanças ou reformulações. Acima de tudo, os conteúdos fornecem 
informações básicas sobre o relatório, as declarações de uso das Normas GRI, o sumário de conteúdo da GRI e a 
abordagem da organização para providenciar verificação externa.

Requisitos de relato

102-45
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Uma lista de todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou 
 documentos equivalentes da organização.

b. Se qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos 
 equivalentes da organização não foi coberta pelo relatório.
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Requisitos de relato

102-46
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Uma explicação do processo adotado para definir o conteúdo do relatório e dos Limites 
 de tópicos.

b. Uma explicação de como a organização implementou os Princípios de Relato para Definição do  
 Conteúdo do Relatório.

Conteúdo 102-46
Definição do conteúdo do relatório e dos Limites de tópicos

Seção 6: Prática de relato

6.1   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-46, a organização relatora deverá incluir 
uma explicação de como o princípio da Materialidade foi aplicado para identificar tópicos materiais, 
incluindo as premissas adotadas. 

Recomendações de relato

6.2   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-46, recomenda-se que a organização relatora 
inclua uma explicação sobre:

 6.2.1 as medidas tomadas para definir o conteúdo do relatório e definir os Limites de tópicos;

 6.2.2 em que etapas do processo cada um dos Princípios de Relato para definição do conteúdo do  
  relatório foi aplicado;

 6.2.3 premissas e ponderações subjetivas adotadas no processo;

 6.2.4 desafios que a organização encontrou ao aplicar os Princípios de Relato para definição do conteúdo  
  do relatório.

Orientações

Os quatro Princípios de Relato para definição do 
conteúdo do relatório são: Inclusão de Stakeholders, 
Contexto da Sustentabilidade, Materialidade e 
Completude. Juntos, esses Princípios ajudam uma 
organização a decidir que conteúdo incluir no relatório 
levando em conta as atividades e os impactos da 
organização e as expectativas e os interesses substanciais 
de seus stakeholders.

Este conteúdo solicita uma explicação de como a 
organização definiu o conteúdo do seu relatório e os 
Limites de tópicos, e como esses quatro Princípios 
foram implementados. Essa explicação também requer 
uma descrição específica de como o Princípio da 
Materialidade foi aplicado, inclusive como os tópicos 
materiais foram identificados com base nas duas 
dimensões do princípio.

Essa explicação também pode incluir:

• as medidas tomadas para identificar tópicos 
relevantes (ou seja, os que merecem ser incluídos no 
relatório);

• como foi determinada a prioridade relativa dos 
tópicos materiais.

Para maiores informações sobre os Princípios de Relato 
para definição do conteúdo do relatório, consulte a  
Norma GRI 101: Fundamentos.

A descrição do Limite de um tópico para cada tópico se 
encontra no Conteúdo 103-1 da Norma GRI 103: Forma 
de Gestão.

Essencial

https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf%0D%23page%3D10
https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf%0D%23page%3D10
https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2423/portuguese-gri-103-management-approach-2016.pdf#page=6
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Conteúdo 102-47
Lista de tópicos materiais

Seção 6: Prática de relato

Essencial

Essencial
Conteúdo 102-48
Reformulações de informações

Orientações

Orientações

Tópicos materiais são aqueles que a organização 
priorizou para incluir no relatório. Esse exercício de 
priorização é realizado usando-se os princípios da Inclusão 
de Stakeholders e da Materialidade. O princípio da 
Materialidade identifica tópicos materiais com base nas 
duas dimensões a seguir:

•     A importância dos impactos econômicos, ambientais  
      e sociais da organização;

•     Sua influência substancial sobre as avaliações e 
      decisões dos stakeholders.
 

Para maiores informações sobre os princípios da 
Inclusão de Stakeholders e da Materialidade, consulte a 
Norma GRI 101: Fundamentos.

A explicação de por que cada tópico é material se 
encontra no Conteúdo 103-1 da Norma GRI 103: Forma 
de Gestão.

As reformulações podem resultar de:

• fusões ou aquisições

• mudança no período ou ano-base

• natureza do negócio

• métodos de medição

Requisitos de relato

Requisitos de relato

102-47
Conteúdo

102-48
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Uma lista dos tópicos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. O efeito de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as   
    razões para essas reformulações.

https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/media/2423/portuguese-gri-103-management-approach-2016.pdf#page=6


36 GRI 102: Conteúdos Gerais 2016

Seção 6: Prática de relato

Conteúdo 102-49
Alterações no relato

Requisitos de relato

102-49
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores na lista 
    de tópicos materiais e em Limites de tópicos.

Conteúdo 102-50
Período coberto pelo relatório

Requisitos de relato

Requisitos de relato

102-50
Conteúdo

102-51
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Período coberto pelo relatório para as informações fornecidas.

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Se aplicável, a data do relatório anterior mais recente.

Orientações

Orientações

O período coberto pelo relatório pode ser, por exemplo, o ano fiscal ou o ano-calendário.

Se este for o primeiro relatório preparado pela organização relatora, a resposta a este conteúdo pode declarar isso.

Conteúdo 102-51
Data do relatório mais recente

Essencial

Essencial

Essencial
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Conteúdo 102-52
Ciclo de emissão de relatórios

Seção 6: Prática de relato

Essencial

Essencial
Conteúdo 102-53
Contato para perguntas sobre o relatório

Requisitos de relato

Requisitos de relato

102-52
Conteúdo

102-53
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. Ciclo de emissão de relatórios.

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. O contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo.

Orientações

Conteúdo 102-54
Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI

Requisitos de relato

102-54
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar a seguinte informação:

a. A declaração feita pela organização, se preparou um relatório em conformidade com as Normas  
 GRI, usando uma das seguintes opções:

 i. “Este relatório foi preparado em conformidade com as Normas GRI: opção Essencial”;

 ii. “Este relatório foi preparado em conformidade com as Normas GRI: opção Abrangente”.

Orientações

Uma organização que prepara um relatório em 
conformidade com as Normas GRI poderá escolher 
uma entre duas opções (Essencial ou Abrangente), 
dependendo do grau em que foram aplicadas as 
Normas GRI. Para cada opção, há uma declaração de 
uso correspondente que a organização deverá incluir no 
relatório. Essas declarações têm uma redação específica. 
 

Para maiores informações sobre como preparar 

declarações referentes ao uso das Normas GRI, 
consulte a Seção 3 da Norma GRI 101: Fundamentos.

Essencial

O ciclo de emissão de relatórios pode ser, for exemplo, anual ou bianual.

https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf%0D%23page%3D21
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Seção 6: Prática de relato

Essencial
Conteúdo 102-55
Sumário de conteúdo da GRI

6.3   Ao relatar o sumário de conteúdo da GRI, conforme especificado no Conteúdo 102-55,  
a organização relatora deverá:

 6.3.1 incluir as palavras “Sumário de conteúdo da GRI” no título;

 6.3.2 apresentar o sumário de conteúdo da GRI completo em um local;

 6.3.3 incluir no relatório um link ou referência para o sumário de conteúdo da GRI, se o sumário  
  não se encontrar no relatório;

 6.3.4 para cada Norma GRI utilizada, incluir o título e ano de publicação (ex.: GRI 102: 
  Conteúdos Gerais 2016);

 6.3.5 incluir quaisquer tópicos materiais adicionais relatados que não sejam cobertos pelas 
  Normas GRI, incluindo o(s) número(s) de página ou URL(s) onde as informações podem 
  ser encontradas.

Recomendações de relato

6.4   Ao compilar as informações especificadas no Conteúdo 102-55, recomenda-se que a organização relatora 
inclua no sumário de conteúdo da GRI o título de cada conteúdo inserido (ex.: Nome da organização), 
juntamente com o número (ex.: 102-1).

Orientações

O sumário de conteúdo requerido por este conteúdo 
é uma ferramenta de navegação que especifica 
quais Normas GRI foram usadas, quais conteúdos 
foram inseridos e onde esses conteúdos podem ser 
encontrados no relatório ou em outro local. Ele propicia 
aos stakeholders uma rápida visão geral do relatório e 
permite uma fácil navegação por todos os relatórios. 
Qualquer organização que declare que seu relatório 
foi preparado em conformidade com as Normas GRI 
deverá incluir um sumário de conteúdo da GRI em 
seu relatório ou fornecer um link para o sumário de 
conteúdo. Para maiores informações, consulte a Tabela 
1 da Norma GRI 101: Fundamentos.

O número do conteúdo refere-se a um identificador 
numérico único de cada conteúdo das Normas GRI (ex.: 
102-53).

Espera-se que os números de página (quando o relatório 
estiver no formato PDF) ou URLs (quando o relatório 
estiver disponível online) referenciados no sumário de 
conteúdo sejam específicos o suficiente para direcionar 
os stakeholders às informações que constam nos 
conteúdos. Se um conteúdo estiver presente em várias 
páginas ou URLs, o sumário de conteúdo irá referenciar 
todas as páginas e URLs onde as informações poderão 
ser encontradas. Para maiores informações, consulte  
“Relato de conteúdos requeridos usando referências” da 
Norma GRI 101: Fundamentos. 

Referências a páginas da Internet e documentos que 
não o relatório, tais como o relatório financeiro anual 
ou um documento de política, poderão ser incluídas no 
sumário de conteúdo desde que possuam um número 
de página específico ou uma URL direta para a página na 
Internet.

Requisitos de relato

102-55
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. O sumário de conteúdo da GRI, que especifica cada uma das Normas GRI usadas e lista todos os  
 conteúdos incluídos no relatório.

b. Para cada conteúdo, o sumário de conteúdo deverá incluir:

 i. o número do conteúdo (para conteúdos cobertos pelas Normas GRI);

 ii. o(s) número(s) de página ou URL(s) onde as informações podem ser encontradas, seja dentro  
  do relatório ou em outros materiais publicados;

 iii. se aplicável, e onde for permitido, o(s) motivo(s) para omissão quando um conteúdo 
  requerido não puder ser incluído.

https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf#page=23
https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf#page=23
https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf#page=19
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Seção 6: Prática de relato

Tópicos materiais que não sejam cobertos pelas 
Normas GRI, mas que estejam inclusos no relatório 
deverão também constar no sumário de conteúdo. Para 
maiores informações sobre como relatar esses tópicos, 
consulte “Relato de tópicos materiais” da Norma GRI 
101: Fundamentos e veja na Tabela 1 desta Norma um 
exemplo de como incluir esses tópicos no sumário de 
conteúdo. 

Apesar de, a princípio, ficar a critério da organização 
relatora inserir respostas diretas no sumário de 
conteúdo, muito texto pode diminuir a clareza do 
sumário e dificultar a navegação.  

Pode-se incluir conteúdo adicional no sumário de 
conteúdo, por exemplo, para mostrar a conexão com 
outras normas ou estruturas de relato.
 
Tais inclusões podem ser feitas para dar mais clareza 
aos stakeholders, desde que não comprometam a 
legibilidade do sumário de conteúdo.

Consulte o item 3.2 da Norma GRI 101: Fundamentos, 
que especifica as informações que deverão ser 
fornecidas ao dar motivos para omissão.

A organização pode usar a Tabela I desta Norma 
como um possível formato para preparar o sumário de 
conteúdo da GRI.

Conteúdo 102-55 
Continuação

https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf#page=19
https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf#page=24


Sumário de Conteúdo da GRI
Norma GRI
[inclua o título e o ano da 
publicação para cada uma 
das Normas GRI usadas para 
preparar o relatório]

Conteúdo
[inclua o número e o título de 
cada conteúdo inserido]

Nos de página
e/ou URL(s)

Omissão
[para informações sobre 
motivos para omissão, 
consulte GRI 101: 
Fundamentos]

GRI 101: Fundamentos 2016
[GRI 101 não inclui quaisquer conteúdos]

Conteúdos Gerais 
[a lista de conteúdos gerais inseridos, com base em se o relatório foi preparado em conformidade com a opção Essencial 
ou Abrangente]

GRI 102:  
Conteúdos Gerais 2016 

102-1 Nome da organização Page 3 [este conteúdo não 
poderá ser omitido]

102-2 Atividades, marcas, 
produtos e serviços

Páginas 4-5 e o 
site corporativo 
[hiperlink direto]

[este conteúdo não 
poderá ser omitido]

                         "     "              "     "                  "     "

Tópicos materiais 
[a lista de tópicos materiais incluídos no relatório, conforme relatado no Conteúdo 102-47. A organização relatora deverá 
incluir quaisquer tópicos materiais relatados que não sejam cobertos pelas Normas GRI]

Emissões [exemplo de tópico coberto pelas Normas específicas]

GRI 103:  
Forma de Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

Página 20 [este conteúdo não 
poderá ser omitido]

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes

Página 21 –

                         "     "                "     "                     "     "

GRI 305: Emissões 2016 305-1 Emissões diretas 
(Escopo 1) de gases de efeito 
estufa (GEE)

Página 22 –

305-2 Emissões indiretas 
(Escopo 2) de gases de efeito 
estufa (GEE) provenientes da 
aquisição de energia

               "     " Informações 
indisponíveis para 
305-2 [medidas tomadas 
para obter os dados e 
o prazo previsto para 
obtê-los]

                         "     "                "     "                     "     "

Liberdade de expressão [exemplo de tópico não coberto pelas Normas específicas]

GRI 103:  
Forma de Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

Página 28 [este conteúdo não 
poderá ser omitido]

103-2 A forma de gestão e seus 
componentes

Página 29 –

                         "     "                "     "                     "     "

  [título do conteúdo específico] Página 30 –

                         "     "                "     "                     "     "

[não aplicável. Se o tópico 
material não for coberto por 
uma Norma GRI existente, 
é recomendado, embora 
não seja um requisito, 
relatar outros conteúdos 
apropriados]

40

Tabela 1  
Exemplo de um sumário de conteúdo da GRI
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Conteúdo 102-56
Verificação externa
Requisitos de relato

102-56
Conteúdo

A organização relatora deverá relatar as seguintes informações:

a. Uma descrição da política e da prática correntes adotadas pela organização para submeter 
 o relatório a uma verificação externa.

b. Caso o relatório tenha sido submetido a uma verificação externa:

 i. Uma referência ao relatório de verificação, declarações ou pareceres externos. Se não estiver  
  incluída no relatório de verificação que acompanha o relatório de sustentabilidade, uma 
  descrição do que foi e não foi verificado e com base em quê, inclusive normas de verificação  
  usadas, o nível de verificação obtido e quaisquer limitações do processo de verificação;

 ii. A relação entre a organização e a parte responsável pela verificação externa;

 iii. Se e como o mais alto órgão de governança ou altos executivos estão envolvidos na busca 
  de verificação externa para o relatório de sustentabilidade da organização.

Orientações

Relevância

Uma organização pode adotar várias abordagens para 
aumentar a credibilidade de seus relatórios. 

Recomenda-se o uso de verificação externa para relatórios 
de sustentabilidade, além de todos os recursos internos, 
embora não seja um requisito, para se declarar que um 
relatório foi elaborado em conformidade com as Normas 
GRI. 

As Normas GRI usam o termo “verificação externa” 
para se referir a atividades que resultem em conclusões 
publicadas sobre a qualidade do relatório e das informações 
(qualitativas ou quantitativas) nele contidas. A verificação 
externa também pode se referir a atividades que resultem 
em conclusões publicadas sobre sistemas ou processos 
(como o processo de definição do conteúdo do relatório, 
inclusive a aplicação do Princípio da Materialidade ou o 
processo de engajamento de stakeholders). É diferente 
de atividades destinadas a avaliar ou validar a qualidade 
ou o nível de desempenho da organização, como a 
emissão de certificações de desempenho ou avaliações de 
conformidade.

Além da verificação externa, a organização pode contar 
com sistemas de controles internos em vigor. Esses 
sistemas internos também são importantes para garantir a 
integridade e credibilidade geral de um relatório. 

Em algumas jurisdições, os códigos de governança 
corporativa podem exigir que os conselheiros questionem 
e, em seguida, se estiverem satisfeitos, confirmem no 
relatório anual a adequação dos controles internos da 
organização. Geralmente, os gestores são responsáveis pelo 
projeto e pela implementação desses controles internos. 
A confirmação no relatório anual pode se referir somente 
aos controles internos necessários para fins do relatório 
financeiro e não necessariamente se estende aos controles 
que seriam exigidos para garantir a confiabilidade das 
informações no relatório de sustentabilidade. 

A organização pode também estabelecer e manter uma 
função de auditoria interna como parte de seus processos 
de gestão de riscos e de gestão e relato de informações.

A organização pode também convocar um painel de 
stakeholders para rever sua abordagem geral de elaboração 
de relatórios de sustentabilidade ou assessorar a definição 
do conteúdo do seu relatório de sustentabilidade.

Orientações para o Conteúdo 102-56

A organização pode adotar uma série de abordagens para 
obter verificação externa, tais como o uso de empresas 
especializadas em serviços de verificação externa ou outros 
grupos ou indivíduos externos. A despeito da abordagem 
específica adotada, espera-se que a verificação externa seja 
conduzida por grupos ou indivíduos que sejam competentes 
e obedeçam a normas profissionais de verificação ou 
apliquem processos sistemáticos, documentados e 
comprovados (“prestadores de serviços de verificação 
externa”).

De um modo geral, para a verificação externa de 
relatórios que utilizaram as Normas GRI, espera-se que os 
prestadores de serviços de verificação externa:

• sejam independentes da organização e, portanto, 
capazes de emitir um parecer ou conclusões objetivas e 
imparciais sobre o relatório;

• sejam comprovadamente competentes tanto no tema 
em questão como em práticas de verificação;

• apliquem procedimentos de controle de qualidade ao 
trabalho de verificação;

• realizem a tarefa de maneira sistemática, documentada, 
comprovada e caracterizada por procedimentos 
definidos; 

• avaliem se o relatório fornece uma descrição razoável 
e equilibrada do desempenho da organização, levando 
em consideração a veracidade dos dados do relatório e 
a seleção geral do conteúdo;

Essencial

Seção 6: Prática de relato
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Seção 6: Prática de relato

Conteúdo 102-56 
Continuação

• avaliem até que ponto o responsável pela elaboração 
do relatório aplicou as Normas GRI na elaboração de 
suas conclusões;

• publiquem um relatório por escrito disponível ao 
público que inclua: um parecer ou conjunto de 
conclusões; uma descrição das responsabilidades 
do responsável pela elaboração do relatório e do 
prestador do serviço de verificação externa; e um 
resumo do trabalho realizado, explicando a natureza da 
verificação comunicada no relatório de verificação.

A linguagem usada em relatórios de verificação, declarações 
ou pareceres externos pode ser técnica e nem sempre é 
acessível. Sendo assim, espera-se que as informações para 
esse conteúdo sejam expressas em uma linguagem de fácil 
compreensão.
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Este Glossário inclui definições de termos usados nesta Norma, que se aplicam no uso desta Norma. Essas definições 
podem conter termos que estejam, por sua vez, definidos no Glossário das Normas GRI.

Todos os termos definidos estão sublinhados. Quando um termo não estiver definido neste Glossário ou no Glossário 
das Normas GRI, definições normalmente usadas e entendidas serão aplicáveis.

Glossário

alto executivo
membro da alta administração de uma organização, incluindo o presidente, CEO e indivíduos que se 
reportam diretamente ao CEO ou ao mais alto órgão de governança 
 
Obs.:  Cada organização define quais membros de suas equipes de gestão são altos executivos.

ano-base
um dado histórico (ex.: um ano) em relação ao qual uma medida é monitorada ao longo do tempo

cadeia de fornecedores
sequência de atividades ou partes que fornecem produtos ou serviços a uma organização

categoria de produto ou serviço
grupo de produtos ou serviços que possuem um conjunto comum e gerenciável de características que 
atendem às necessidades específicas de um determinado mercado

comunidade local
pessoas ou grupos de pessoas vivendo e/ou trabalhando em quaisquer áreas sujeitas aos impactos 
econômicos, sociais ou ambientais (positivos ou negativos) resultantes das operações de uma organização

Obs.: A comunidade local inclui tanto pessoas que vivem próximas às operações de uma organização 
           como as que vivem afastadas mas que podem ser impactadas por essas operações.

conflito de interesse
situação em que o indivíduo precisa escolher entre as exigências de sua função ou seus próprios interesses 
privados.

conselho em duas camadas (conselho dual ou conselho dualista)
sistema de governança existente em algumas jurisdições em que a supervisão e a gestão são separadas 
ou em que a legislação local prevê a formação de um conselho de supervisão, formado por membros não 
executivos (representantes dos acionistas e empregados), para supervisionar um conselho gestor executivo

contrato de trabalho
contrato reconhecido pela legislação ou prática nacionais, o qual poderá ser por escrito, verbal ou implícito 
(ou seja, quando todas as características de emprego estiverem presentes, mas sem um contrato por escrito 
ou verbal com testemunhas)

Contrato por prazo indeterminado ou permanente: Um contrato de trabalho permanente é aquele celebrado 
com um empregado em regime de tempo integral ou parcial por prazo indeterminado.

https://www.globalreporting.org/standards/media/2521/portuguese-gri-standards-glossary-2019.pdf
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Contrato por prazo determinado ou temporário: Um contrato com prazo determinado é um contrato de 
trabalho (conforme a definição acima) que termina quando um período de tempo específico expira ou 
quando uma tarefa específica com duração prevista é concluída. Um contrato de trabalho temporário é de 
duração limitada e se extingue em razão de um evento específico, inclusive em decorrência do final de um 
projeto ou fase de trabalho ou retorno de empregados substituídos.

desenvolvimento sustentável/sustentabilidade
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de suprir suas próprias necessidades

Obs. 1: O desenvolvimento sustentável é composto por três dimensões: econômica, ambiental e social.

Obs. 2: O desenvolvimento sustentável refere-se a interesses socioambientais mais amplos, e não aos  
  interesses de organizações específicas.

Obs. 3: Nas Normas GRI, os termos “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável” são usados  
  alternadamente.

devolução de bônus e incentivos (clawback)
ressarcimento de uma remuneração recebida anteriormente que um executivo deve fazer ao seu 
empregador caso determinadas condições de emprego ou metas não sejam atendidas

diligência devida
No contexto das Normas GRI, diligência devida refere-se a um processo de identificar, prevenir, mitigar e 
prestar contas de como uma organização lida com seus impactos negativos reais e potenciais.

Obs. 1:  Esta definição baseia-se na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, 2011, e nas Nações Unidas (ONU), 
“Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementação do Quadro das 
Nações Unidas ‘Proteger, Respeitar e Remediar’”, 2011.

empregado
indivíduo que possui uma relação de emprego com a organização, de acordo com a legislação nacional ou 
sua aplicação

fornecedor
organização ou pessoa que fornece um produto ou serviço na cadeia de fornecedores da organização 
relatora

Obs. 1:  Um fornecedor também é caracterizado por uma relação comercial genuína, direta ou indireta, com 
a organização.

Obs. 2:  São exemplos de fornecedores: 

  •  Atacadistas: Pessoas ou organizações que vendem produtos em grandes quantidades para serem  
         comercializados por terceiros.

  •  Consultores: Pessoas ou organizações que prestam consultoria e serviços especializados,  
      profissionais e comerciais legalmente reconhecidos. Consultores são legalmente reconhecidos  
      como autônomos ou como empregados de outra organização.

  •  Distribuidores: Pessoas ou organizações que fornecem produtos para outros.

  •  Fabricantes: Pessoas ou organizações que fabricam produtos para venda.

  •  Franqueados ou licenciados: Pessoas ou organizações às quais a organização relatora concede  
      uma franquia ou licença. Franquias e licenças permitem a realização de atividades comerciais  
      específicas, como a produção e a venda de um produto.

  •  Intermediários: Pessoas ou organizações que compram e vendem produtos, serviços ou ativos a  
     outras, incluindo agências fornecedoras de mão de obra.

  •  Produtores primários: Pessoas ou organizações que cultivam, colhem ou extraem matérias- 
      primas.

  •  Subcontratados: Pessoas ou organizações que trabalham no local de trabalho da organização ou  
     fora dele em nome da organização e que mantêm uma relação contratual direta com um   
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     terceirizado ou subcontratado mas não necessariamente com a organização. Um subcontratado   
     pode contratar seus próprios empregados diretamente ou contratar terceirizados independentes.

  •  Terceirizados: Pessoas ou organizações que trabalham no local de trabalho da organização ou  
      fora dele em nome da organização. Um terceirizado pode contratar seus próprios trabalhadores 
      diretamente, ou contratar subcontratados ou terceiros independentes.

  •  Terceiros independentes: Pessoas ou organizações que trabalham para uma organização, um  
      terceiro ou um subcontratado.

  •  Trabalhadores em domicílio: Pessoas em casa ou em outras instalações de sua escolha, exceto  
     o local de trabalho do empregador, que realizam trabalho remunerado o qual resulta em um  
     produto ou serviço conforme especificado pelo empregador, independentemente de quem  
     fornece o equipamento, materiais ou outros insumos utilizados.

grupo social sub-representado
população que, em relação ao seu tamanho dentro de uma determinada sociedade, tem menos 
oportunidades de expressar suas necessidades e visões econômicas, sociais ou políticas

Obs.: Os grupos específicos incluídos nesta definição não são idênticos para cada organização. 
          A organização deve identificar os grupos relevantes com base no seu contexto operacional.

impacto
Nas Normas GRI, salvo indicação em contrário, “impacto” se refere ao efeito que uma organização causa na 
economia, no meio ambiente e/ou na sociedade, que, por sua vez, pode indicar sua contribuição (positiva ou 
negativa) para o desenvolvimento sustentável.

Obs. 1: Nas Normas GRI, o termo “impacto” pode se referir a impactos positivos, negativos, reais,   
 potenciais, diretos, indiretos, de curto prazo, de longo prazo, intencionais ou não.

Obs. 2: Impactos na economia, no meio ambiente e/ou na sociedade podem também estar relacionados a 
  consequências para a própria organização. Por exemplo, um impacto na economia, no meio 
  ambiente e/ou na sociedade pode levar a consequências para o modelo de negócios da 
  organização, sua reputação ou sua capacidade de atingir seus objetivos.

Limite de um tópico
descrição de onde ocorrem os impactos referentes a um tópico material e o envolvimento da organização 
nesses impactos

Obs.: Os limites de tópicos variam de acordo com os tópicos relatados.

mais alto órgão de governança
grupo formalizado de pessoas designadas com autoridade máxima da organização

Obs.: Caso o mais alto órgão de governança tenha duas camadas, ambas as camadas devem ser incluídas.

negociação coletiva
todas as negociações que se realizam entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma ou mais 
organizações de empregadores, de um lado, e uma ou mais organizações de trabalhadores (sindicatos), 
de outro, para definir condições de trabalho e termos de emprego ou para regular as relações entre 
empregadores e trabalhadores

Obs. 1: Acordos coletivos podem ocorrer dentro da organização, envolvendo todo o setor, em países  
  onde a prática assim o determina, ou em ambos os níveis.

Obs. 2: Acordos coletivos podem abranger grupos específicos de trabalhadores, tais como aqueles que  
  realizem uma atividade específica ou que trabalhem em um local específico.

Obs. 3: Esta definição baseia-se na Organização Internacional do Trabalho (OIT), Convenção nº 154,  
  “Convenção sobre o Incentivo à Negociação Coletiva”, 1981.
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pagamento de rescisão
todos os pagamentos feitos e benefícios concedidos a um executivo ou membro do mais alto órgão de 
governança deixando o cargo cujo contrato de trabalho tenha sido rescindido

Obs.: Pagamentos de rescisão abrangem não só pagamentos monetários, mas também a concessão de 
          propriedade e aquisição automática ou acelerada de incentivos concedidos em virtude da saída da 
          pessoa de sua função.

período coberto pelo relatório
período de tempo específico coberto pelas informações relatadas

Obs.: Salvo indicação em contrário, as Normas GRI exigem informações do período de relato escolhido  
          pela organização.

Princípio de Relato
conceito que descreve os resultados que o relatório deve alcançar e que auxilia na tomada de decisões 
sobre conteúdo ou qualidade ao longo do processo de elaboração do documento

produto
artigo ou substância colocada à venda ou que faz parte de um serviço prestado pela organização

remuneração total anual 
remuneração paga no decorrer de um ano

Obs.: São exemplos de remuneração total anual: remuneração como salário, bonificações, prêmios em 
          ações, prêmios de opções, plano de incentivo de remuneração não representativo de capital, 
          mudanças no valor da aposentadoria e nas receitas de compensação diferida não qualificada, e 
          quaisquer outras remunerações.

serviço
ação por parte de uma organização para satisfazer uma demanda ou necessidade

setor
subdivisão de uma economia, sociedade ou esfera de atividade, definida com base em alguma característica 
comum 

 Obs.: Tipos de setor podem incluir classificações como setor público ou privado, bem como categorias  
           específicas como setores de educação, tecnologia ou financeiro.

stakeholder
organização ou indivíduo que pode ser significativamente impactado pelas atividades, por produtos e 
serviços da organização ou cujas ações podem afetar a capacidade da organização de implementar suas 
estratégias e atingir seus objetivos com sucesso

 Obs. 1: Stakeholders incluem organizações ou indivíduos cujos direitos perante a lei ou convenções 
  internacionais lhes conferem legitimidade de reivindicação junto à organização.

Obs. 2: Stakeholders podem incluir tanto partes diretamente envolvidas nas operações da organização 
  (como empregados e acionistas) quanto as que mantêm outras relações com ela (como outros 
  trabalhadores que não sejam empregados, fornecedores, grupos vulneráveis, comunidades locais, 
  ONGs ou outras organizações da sociedade civil, entre outros).

tipo de emprego
Emprego em tempo integral: Um “empregado em tempo integral” é aquele cujas horas de trabalho por 
semana, mês ou ano são definidas de acordo com a legislação e prática nacionais relativas à jornada de 
trabalho (ex.: legislação nacional que define “tempo integral” como um emprego com um mínimo de nove 
meses por ano e trinta horas semanais). 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2521/portuguese-gri-standards-glossary-2019.pdf%0D
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Período parcial: Um “empregado de período parcial” é aquele cujas horas de trabalho por semana, mês ou 
ano são inferiores às do tipo “tempo integral”, conforme definição acima.

tópico
assunto econômico, ambiental ou social

Obs. 1: Nas Normas GRI, os tópicos estão agrupados de acordo com as três dimensões de 
  desenvolvimento sustentável: econômica, ambiental e social.

Obs. 2: Para preparar um relatório em conformidade com as Normas GRI, uma organização deve relatar 
  seus tópicos materiais.

tópico material
tópico que reflete os impactos econômicos, ambientais e sociais significativos de uma organização relatora 
ou que influencia substancialmente as avaliações e decisões dos stakeholders

Obs. 1: Para maiores informações sobre como identificar um tópico material, consulte Princípios para  
  Definição do Conteúdo do Relatório na Norma GRI 101: Fundamentos.

Obs. 2: Para preparar um relatório em conformidade com as Normas GRI, a organização deve relatar seus 
  tópicos materiais.

Obs. 3: Os tópicos materiais incluem, entre outros, os tópicos cobertos pelas Normas GRI nas séries 
  200, 300 e 400.

trabalhador
pessoa que realiza um trabalho

Obs. 1: O termo “trabalhadores” inclui, mas não se limita a empregados.

Obs. 2: São outros exemplos de trabalhadores: estagiários, aprendizes, autônomos e pessoas que   
 trabalham para outras organizações que não a organização relatora como, por exemplo,    
 fornecedores.

Obs. 3: No contexto das Normas GRI, em alguns casos é especificado se um determinado subgrupo de  
  trabalhadores deverá ser usado.

https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf#page=8
https://www.globalreporting.org/standards/media/2421/portuguese-gri-101-foundation-2016.pdf#page=8
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Os documentos abaixo serviram de base para o desenvolvimento desta Norma e podem ser úteis para 
sua compreensão e aplicação.

Instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente:

1. Convenção nº 87 da Organização Internacional do trabalho (OIT), “Convenção sobre Liberdade  
 Sindical e a Proteção do Direito Sindical”, 1948. 

2. Convenção nº 98 da Organização Internacional do trabalho (OIT), “Liberdade de Associação e  
 Negociação Coletiva”, 1949. 

3. Convenção nº 135 da Organização Internacional do trabalho (OIT), “Proteção de   
 Representantes de Trabalhadores”, 1971. 

4. Convenção nº 154 da Organização Internacional do trabalho (OIT), “Incentivo à Negociação  
 Coletiva”, 1981. 

5. Declaração da Organização Internacional do trabalho (OIT), “Declaração Relativa aos Princípios  
 e Direitos Fundamentais no Trabalho”, 1998. 

6. Organização Internacional do Trabalho (OIT), Principais Indicadores do Mercado de Trabalho  
 (KILM), http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/ 
 index.htm, acessado em 01/09/2016.

7. Organização Internacional do Trabalho (OIT), LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/,   
 acessado em 01/09/2016.

8. Recomendação nº 91 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Contratos Coletivos”,  
 1951.

9. Recomendação nº 163 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Promoção da   
 Negociação Coletiva”, 1981.

10. Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Resolution concerning the International   
 Classification of Status in Employment (ICSE)”, 1993.

11. Princípios da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),   
“Princípios de Governança Corporativa”, 2004. 

12. Nações Unidas (ONU), Composição de macrorregiões geográficas (continentais), sub-regiões 
 geográficas e determinados grupos econômicos e de outra natureza, http://unstats.un.org/unsd/ 
 methods/m49/m49regin.htm, acessado em 01/09/2016.

13. Declaração das Nações Unidas (ONU), “Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e   
 Desenvolvimento”, 1992. 

14. Nações Unidas (ONU), “Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos:   
 Implementação do Quadro das Nações Unidas ‘Proteger, Respeitar e Remediar’”, 2011.

15. Nações Unidas (ONU), Proteger, Respeitar e Remediar: Quadro para Empresas e Direitos   
 Humanos, 2008. 

16. Nações Unidas (ONU), Relatório do Representante Especial do Secretário para os Direitos   
 Humanos e Empresas Transnacionais e Outras Empresas, John Ruggie, 2011.

Referências

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm
http://laborsta.ilo.org/
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm


49GRI 102: Conteúdos Gerais 2016

Agradecimentos

Beto Bezerril & Martha Villac (Harvest T. I. Ltda-ME) realizaram a tradução
deste documento para o português, que foi revisada pelos seguintes especialistas:

Glaucia Terreo,  Diretora GRI no Brasil

Amanda de Andrade, Sócia da Andrade Consultores

Cássio Luiz Vellani, Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo

João Pedro Dias Fischer, Engenheiro de Produção com MBA em Gestão Empresarial, Gerente 
de Gestão de Fornecedores na Lojas Renner S.A.

Mariana Nunes Páscoa, Engenheira Ambiental na Transtejo-Soflusa

Roberto Bedrikow, Fundador e CEO da GEthics

As Normas GRI para Relato de Sustentabilidade foram desenvolvidas e preparadas em inglês. A despeito do 
esforço realizado para assegurar a exatidão desta tradução, o texto em inglês prevalecerá em caso de dúvidas ou 
discrepâncias decorrentes da tradução. A versão mais recente das Normas GRI em inglês e suas atualizações estão 
publicadas no site da GRI (www.globalreporting.org).

Esta tradução para o português das Normas GRI foi produzida para auxiliar as organizações que utilizam o 
português na elaboração do seu relato e para ajudar os usuários de informações que falam o idioma português a 
obterem uma melhor compreensão das Normas GRI. A tradução visa atender a todos os falantes do português 
mas, quando houve a necessidade de escolher entre variantes regionais na transmissão de conceitos ou 
terminologia, os tradutores optaram por expressões comumente utilizadas no português do Brasil.



50GRI 102: Conteúdos Gerais 2016

Agradecimentos

Beto Bezerril & Martha Villac (Harvest T. I. Ltda-ME) realizaram a tradução
deste documento para o português, que foi revisada pelos seguintes especialistas:

Glaucia Terreo,  Diretora GRI no Brasil

Amanda de Andrade, Sócia da Andrade Consultores

Cássio Luiz Vellani, Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo

João Pedro Dias Fischer, Engenheiro de Produção com MBA em Gestão Empresarial, Gerente 
de Gestão de Fornecedores na Lojas Renner S.A.

Mariana Nunes Páscoa, Engenheira Ambiental na Transtejo-Soflusa

Roberto Bedrikow, Fundador e CEO da GEthics

As Normas GRI para Relato de Sustentabilidade foram desenvolvidas e preparadas em inglês. A despeito do 
esforço realizado para assegurar a exatidão desta tradução, o texto em inglês prevalecerá em caso de dúvidas ou 
discrepâncias decorrentes da tradução. A versão mais recente das Normas GRI em inglês e suas atualizações estão 
publicadas no site da GRI (www.globalreporting.org).

Esta tradução para o português das Normas GRI foi produzida para auxiliar as organizações que utilizam o 
português na elaboração do seu relato e para ajudar os usuários de informações que falam o idioma português a 
obterem uma melhor compreensão das Normas GRI. A tradução visa atender a todos os falantes do português 
mas, quando houve a necessidade de escolher entre variantes regionais na transmissão de conceitos ou 
terminologia, os tradutores optaram por expressões comumente utilizadas no português do Brasil.

standards@globalreporting.org
www.globalreporting.org

GRI
PO Box 10039
1001 EA
Amsterdã
Países Baixos

Responsabilidade legal

O presente documento tem por objetivo promover o relato de sustentabilidade 
e foi desenvolvido pelo Global Sustainability Standards Board (GSSB) por meio de 
um processo consultivo singular que envolveu diversos stakeholders, entre os quais 
representantes de organizações e usuários de informações de relatórios de todo o 
mundo. Embora o Conselho Diretor da GRI e o GSSB incentivem o uso das Normas 
GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI) e suas Interpretações por todas as 
organizações, a elaboração e publicação de relatórios total ou parcialmente fundados 
nas Normas GRI são de total responsabilidade de quem os produz. Nem o Conselho 
Diretor da GRI, nem o GSSB, nem a Fundação Global Reporting Initiative (GRI) podem 
assumir a responsabilidade por quaisquer consequências ou danos que resultem, direta 
ou indiretamente, do uso das Normas GRI e suas Interpretações na elaboração de 
relatórios ou do uso de relatórios baseados nas Normas GRI e suas Interpretações.

Aviso de direitos autorais e marca registrada 

Os direitos autorais deste documento pertencem à Fundação Global Reporting 
Initiative (GRI). Sua reprodução e distribuição para fins informativos e/ou utilização na 
elaboração de um relatório de sustentabilidade são permitidas sem prévia autorização 
por parte da GRI. Entretanto, nem este documento, nem qualquer parte dele poderão 
ser reproduzidos, arquivados, traduzidos ou transferidos, em qualquer forma ou 
mídia (eletrônica, mecânica, fotocopiada, gravada, etc.), para qualquer outro fim sem 
autorização prévia da GRI.

Global Reporting Initiative, GRI e seu logotipo, GSSB e seu logotipo e Normas GRI 
para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI) são marcas registradas da Fundação 
Global Reporting Initiative.

© 2018 GRI
Todos os direitos reservados.

http://www.globalreporting.org

	GRI 102: General Disclosures 2016
	Contents
	Introduction
	GRI 102: General Disclosures
	1. Organizational profile
	Disclosure 102-1: Name of the organization
	Disclosure 102-2: Activities, brands, products, and services
	Disclosure 102-3: Location of headquarters
	Disclosure 102-4: Location of operations
	Disclosure 102-5: Ownership and legal form
	Disclosure 102-6: Markets served
	Disclosure 102-7: Scale of the organization
	Disclosure 102-8: Information on employees and other workers
	Disclosure 102-9: Supply chain
	Disclosure 102-10: Significant changes to the organization and its supply chain
	Disclosure 102-11: Precautionary Principle or approach
	Disclosure 102-12: External initiatives
	Disclosure 102-13: Membership of associations

	2. Strategy
	Disclosure 102-14: Statement from senior decision-maker
	Disclosure 102-15: Key impacts, risks, and opportunities

	3. Ethics and integrity
	Disclosure 102-16: Values, principles, standards, and norms of behavior 
	Disclosure 102-17: Mechanisms for advice and concerns about ethics

	4.  Governance
	Disclosure 102-18: Governance structure
	Disclosure 102-19: Delegating authority  
	Disclosure 102-20: Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics
	Disclosure 102-21: Consulting stakeholders on economic, environmental, 
and social topics 
	Disclosure 102-22: Composition of the highest governance body and its committees 
	Disclosure 102-23: Chair of the highest governance body
	Disclosure 102-24: Nominating and selecting the highest governance body
	Disclosure 102-25: Conflicts of interest
	Disclosure 102-26: Role of highest governance body in setting purpose, values, 
and strategy
	Disclosure 102-27: Collective knowledge of highest governance body
	Disclosure 102-28: Evaluating the highest governance body’s performance
	Disclosure 102-29: Identifying and managing economic, environmental, and social impacts
	Disclosure 102-30: Effectiveness of risk management processes
	Disclosure 102-31: Review of economic, environmental, and social topics
	Disclosure 102-32: Highest governance body’s role in sustainability reporting
	Disclosure 102-33: Communicating critical concerns
	Disclosure 102-34: Nature and total number of critical concerns
	Disclosure 102-35: Remuneration policies
	Disclosure 102-36: Process for determining remuneration
	Disclosure 102-37: Stakeholders’ involvement in remuneration
	Disclosure 102-38: Annual total compensation ratio
	Disclosure 102-39: Percentage increase in annual total compensation ratio

	5.  Stakeholder engagement
	Disclosure 102-40: List of stakeholder groups
	Disclosure 102-41: Collective bargaining agreements
	Disclosure 102-42: Identifying and selecting stakeholders
	Disclosure 102-43: Approach to stakeholder engagement
	Disclosure 102-44: Key topics and concerns raised

	6.  Reporting practice
	Disclosure 102-45: Entities included in the consolidated financial statements 
	Disclosure 102-46: Defining report content and topic Boundaries
	Disclosure 102-47: List of material topics
	Disclosure 102-48: Restatements of information
	Disclosure 102-49: Changes in reporting
	Disclosure 102-50: Reporting period
	Disclosure 102-51: Date of most recent report
	Disclosure 102-52: Reporting cycle
	Disclosure 102-53: Contact point for questions regarding the report
	Disclosure 102-54: Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
	Disclosure 102-55: GRI content index
	Disclosure 102-56: External assurance 


	Glossary
	References


