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1. RESUMO 
 

As companhias brasileiras têm pela frente um desafio e uma oportunidade sem 

precedentes em termos de Governança Corporativa: a adoção e implantação do 

chamado Relato Integrado. Resumidamente, trata-se de reunir, numa única 

plataforma, informações contábeis, financeiras, governança corporativa, 

reponsabilidade social e de sustentabilidade, que hoje se encontram dispersas a sua 

elaboração em vários departamentos e que são divulgadas em diversos relatórios, 

tratando-as de maneira integrada e estratégica. O trabalho visa avaliar as principais 

dificuldades encontradas na implantação do Relato Integrado por parte das 

empresas. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

O relato integrado mudará a forma como as empresas relatam seus resultados . 

Essa proposta não é exclusiva do Brasil, pois vem sendo apresentada globalmente, 

mas muitas empresas que atuam no País já a adotam de maneira piloto – como 

mostraremos adiante. O International Integrated Reporting Council (IIRC, sigla em 

inglês para Conselho Internacional para Relato Integrado) disponibilizou um 

rascunho de modelo global a ser adotado pelas empresas para obter análises e 

opiniões de empresas, organismos e especialistas. A partir de agora, essas opiniões 

serão avaliadas pela entidade. Segundo o documento de estrutura conceitual, os 

conceitos fundamentais do Relato Integrado são: (a) os vários capitais que a 

organização utiliza (financeiro, manufaturado, humano, social e de relacionamento, 

natural, intelectual e como os afeta; (b) os modelos de negócios da companhia e (c) 

a criação de valor no tempo”. Esses conceitos compõem o espírito do novo modelo. 

Nessa realidade que se avizinha, o Brasil vem apresentando-se como ator 

proeminente. O País foi um dos primeiros do mundo a criar uma comissão especifica 

para avaliar o assunto, entender suas consequências, levar a ideia às companhias e 

criar um posicionamento brasileiro para a proposta global da estrutura conceitual. 

Esse grupo conta, hoje, com 200 pessoas representando 90 entidades.  

Por fim, o Relato Integrado criará enormes desafios de comunicação e de 

Recursos Humanos, na medida em que os diversos departamentos de uma mesma 
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empresa terão de ‘conversar’. Os vários níveis organizacionais terão de atuar de 

maneira integrada. 

Para os profissionais de Finanças e Contabilidade, a novidade traz 

responsabilidades; mas aqueles que se derem conta da transformação proposta no 

novo modelo assumirão papel mais estratégico e de grande visibilidade. 

 

3. OBJETIVOS 
 

Esta pesquisa pretende apresentar as premissas do relato integrado, sua 

importância, bem como avaliar os principais desafios para as empresas 

implementarem esta solução em seus relatórios. 

 

4. METODOLOGIA 
 

Será utilizado um questionário formatado, em conjunto com entrevistas 

sistematizadas, direcionados aos responsáveis pela elaboração do relato integrado 

nas 9 empresas brasileiras que já se ofereceram para participar do projeto piloto. 

Este grupo é relevante pois representa as primeiras empresas a utilizarem a 

metodologia do Relato Integrado em seus relatórios. 

Estas empresas, por sua vez, representam corporações líderes em seus 

segmentos, como Natura, BNDES, Itaú Unibanco, AES Brasil, Petrobrás, Via 

Gutenberg, Votorantim Industrial, CPFL e CCR S.A.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

 A ideia da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado é 

auxiliar na construção de um modelo conceitual adequado as realidades das 

empresas brasileiras e o cenário do mercado atual, para a elaboração e divulgação 

de informações corporativas de interesse dos stakeholders, respeitando seis 

princípios básicos: (1) foco na estratégia e orientação futura, (2) conectividade da 

informação, (3) receptividade dos públicos estratégicos, (4) materialidade e 

concisão, (5) confiabilidade e abrangência e (6) consistência e comparabilidade. 
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Para as empresas, o Relato Integrado é uma mudança de paradigma, pois 

deixarão de tratar o capital de maneira singular, passando a dar ao tema uma visão 

holística: Capital Financeiro, Capital Manufaturado, Capital Humano, Capital 

Intelectual, Capital Natural e Capital Social. 

Para investidores, significa um salto de transparência e qualidade das 

informações, pois no primeiro momento irá forçar as organizações a pensar de forma 

integrada, gerando assim uma maior sinergia das áreas, mas, sobretudo, evitando 

disclaimers e falta de comparabilidade dos diversos relatórios gerados pela 

organização. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

No momento já obtivemos os contatos dos responsáveis pela elaboração do 

Relato Integrado em 6 das 9 empresas. Apresentamos nossa proposta de estudo e 

obtivemos uma sinalização positiva quanto ao interesse de participar desta 

pesquisa. 

Já temos estruturado o questionário formatado, bem como as perguntas que 

direcionarão as entrevistas sistematizadas. 
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