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Materialidade como princípio do Relato Integrado

“Documento elaborado pelos responsáveis pela UPC que tem como 
objetivo principal oferecer uma visão clara para a sociedade sobre 
como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas 
da UPC, no contexto de seu ambiente externo, levam à geração de 
valor público em curto, médio e longo prazos, além de demonstrar e 
justificar os resultados alcançados em face dos objetivos estabelecidos, 
de maneira a atender às necessidades comuns de informação dos 
usuários”

Fonte: Guia para elaboração na forma de relatório integrado

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Xij4qIF--UgqBS6aLRINAKLc6MkeYQc3
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Processo de definição da materialidade

Um relatório integrado deve responder à  pergunta:

“Como a organização determina os temas a serem incluídos no 
relatório integrado e como estes temas são quantificados ou 
avaliados?”

Fonte: Estrutura Internacional para Relato Integrado do IIRC

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vArD6Q_rhRmrjYCoo0zoEQpAf_PQBhFk


Relatório de Gestão 2021 - Principais Direcionadores

● Instrução Normativa TCU nº 84/2020 

● Decisão Normativa TCU nº 187/2020 

● Decisão Normativa TCU nº 188/2020 

● Estrutura Internacional para Relato Integrado do IIRC

● Cadeia de Valor do TRT21

● Diagnóstico Institucional do TRT21

● Macroprocessos críticos

● Cenários Prospectivos para 2022

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/normas-e-orientacoes-para-contas-do-exercicio-de-2020-e-seguintes.htm
https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/normas-e-orientacoes-para-contas-do-exercicio-de-2020-e-seguintes.htm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vArD6Q_rhRmrjYCoo0zoEQpAf_PQBhFk
https://www.trt21.jus.br/institucional/areas-administrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/gestao-estrategica/areas-de-negocio/gestao-de-processos-organizacionais#faqfield-anchor-list-3
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWUwM2ZiNWItZTU5Yy00NWE3LWJmODUtNjE5Nzg0OGEwNjM4IiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNlOWQ4YiJ9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMEBwdvooZICo6-aqiSaN9A0N7mbXESnCW5DjI7-wd8/edit#gid=1805380895
https://drive.google.com/file/d/1MzojLk3Hks8nUrtI1WMVLO0jABVGZq9t/view
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Processo de definição da materialidade

A definição da materialidade das informações que compõem o relatório de 
gestão ocorre por meio de um processo decisório da Alta Administração do 
TRT21-RN, suportado pela adoção de uma metodologia sugerida pela DGI.

A metodologia utiliza 4 referenciais para a definição inicial dos temas do relatório 
de gestão, a partir da estrutura da Cadeia de Valor do TRT21:

● Temas sugeridos pelo TCU (Instrução Normativa TCU nº 84/2020);
● Macroprocessos organizacionais críticos (metodologia de priorização de 

processos do TRT21);
● Processos organizacionais mais citados no Diagnóstico Institucional;
● Cenários prospectivos 2021-2022.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10N81uEw0URXYQMckkl2PcZ-ebJ-y7VVYdw5_-eDZmsE/edit#gid=0
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Processo de definição da materialidade

23 Temas

10 Temas

Temas sugeridos pelo TCU

Macroprocessos críticos

10 TemasDiagnóstico Institucional
(processos mais comentados)

Macroprocessos46 temasReferenciais

9 TemasCenários Prospectivos

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMEBwdvooZICo6-aqiSaN9A0N7mbXESnCW5DjI7-wd8/edit#gid=1805380895
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/dgi/RELATO%CC%81RIO%20DE%20DIAGNO%CC%81STICO%20TRT-RN%202020.1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MzojLk3Hks8nUrtI1WMVLO0jABVGZq9t/view
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Processo de definição da materialidade

Além dos temas identificados nos 4 referenciais, em 2020 a Alta Administração 
considerou relevantes também os seguintes temas (macroprocessos):

● Uniformização de Jurisprudência
● Precatórios
● Saúde e qualidade de vida

Na edição do Relatório de Gestão de 2021 deverão ser avaliados pelos 
membros da Alta Administração se há outros temas relevantes a serem 
adicionados aos inicialmente apresentados.



Matriz de materialidade do RG 2021
Processo de definição dos temas relevantes 

Fonte: Definição da Materialidade - RI 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10N81uEw0URXYQMckkl2PcZ-ebJ-y7VVYdw5_-eDZmsE/edit#gid=0


Matriz de materialidade do RG 2021
Proposta de Temas relevantes - Referenciais

30 Temas relevantes 

23 Temas

10 Temas

Temas sugeridos pelo TCU

Macroprocessos críticos

10 TemasDiagnóstico Institucional
(processos mais comentados)

Macroprocessos46 temas

9 TemasCenários Prospectivos

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMEBwdvooZICo6-aqiSaN9A0N7mbXESnCW5DjI7-wd8/edit#gid=1805380895
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparencia/dgi/RELATO%CC%81RIO%20DE%20DIAGNO%CC%81STICO%20TRT-RN%202020.1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MzojLk3Hks8nUrtI1WMVLO0jABVGZq9t/view


MACROPROCESSOS 
CRÍTICOS

TCU

 DIAGNÓSTICO 
INSTITUCIONAL
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3Prestação Jurisdicional

5Gestão da Tecnologia da 
Informação e Comunicação

4Gestão de Pessoas

2Gestão de Orçamento, 
Contabilidade e Finanças

6Gestão de Comunicação 
Social

4Gestão de Infraestrutura, 
Serviços  e Logística

Governança e Estratégia 
Organizacional

Referenciais 30 Temas definidos

PROPOSTA  DA MATERIALIDADE

Governança e Gestão de Infraestrutura, 
Serviços e Logística
Contratação de bens e serviços
Gestão do patrimônio

Conhecimento 1º grau
Execução 1º grau        
Conciliação pelo CEJUSC

Estrutura e sistema de governança institucionais
Estratégia institucional
Riscos e controles internos
Atividade Correicional
Atividade de auditoria interna
Transparência e accountability

Governança e Gestão de TIC
Segurança da Informação
Software
Serviços de TIC
Infraestrutura de TIC

Governança e Gestão de Pessoas
Saúde e Qualidade de Vida
Desempenho de pessoas
Desenvolver Pessoas

Planejamento orçamentário anual
Prover Informações Contábeis à Administração

Governança e Gestão da Comunicação e Informação
Imagem Institucional
Comunicação com os públicos interno e externo
Informação bibliográfica, arquivistica e memória
Serviços de comunicação social
Serviços de gestão documental e memória

Cenários Prospectivos para 2022

Redução da força de trabalho

Aumento do número de servidores em teletrabalho

Manutenção do trabalho remoto

Ampliação das competências técnicas e 
organizacionais

Aumento de infraestrutura ociosa

Transformação digital acelerada e uso intensivo 
de novos sistemas

Aumento do número de ataques cibernéticos

Aumento do número de projetos em execução 
simultânea

CENÁRIOS 
PROSPECTIVOS

Manutenção dos limites orçamentários



11

Processo de definição da materialidade

O limite temporal das iniciativas reportadas, dos resultados alcançados e dos 
indicadores apresentados deve ser o exercício de 2021. 

As ações prospectivas são divididas em três marcos temporais: curto, médio e 
longo prazo.

A Alta Administração deve validar os marcos temporais, tendo como referência 
a definição feita na edição anterior.

● Curto prazo = até 2022
● Médio prazo = até 2023
● Longo prazo = até 2026



2022

CURTO PRAZO
Ações concluídas 

até 2022

  

2023

MÉDIO PRAZO
Ações concluídas 

até 2023

  

….2024

LONGO PRAZO
Ações concluídas até 2026

          

Matriz de materialidade do RG 2021
Proposta - Marcos temporais

2026

Planos Operacionais

Planos Táticos

Plano Estratégico



Matriz de materialidade do RG 2021
Deliberações

● Aprovação dos temas
○ 30 temas principais 

○ Indicação de tópicos específicos

■ LGPD

● Marcos temporais
○ Curto prazo - 1 ano (2022) - Planos Operacionais

○ Médio prazo - 2 anos (2022-2023) - Plano Tático

○ Longo prazo - 5 anos (2022-2026) - Plano Estratégico

● Participação do Patrocinador do Projeto (DG)


