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RELATO INTEGRADO 
 

O termo “Relato Integrado” (RI) diz respeito a um conjunto de informações que a administração da 

sociedade se propõe a preparar e divulgar para o público interessado, independentemente das notas 

explicativas que são apresentadas junto com as demonstrações ou, até mesmo, do relatório sobre o 

exercício passado. O relato integrado tem por objetivo divulgar uma visão ampla sobre a sociedade 

com foco no futuro, contemplando os conceitos de governança. 

 

No Brasil, diversas empresas já preparam e divulgam o RI, mas foi somente em 2020 que o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (OCPC 09, de 6 de novembro de 2020) editou e divulgou a Orientação 

Técnica. 

 

Segundo o CPC, o RI visa melhorar a qualidade da informação disponível a provedores de capital 

financeiro, permitindo uma alocação de capital mais eficiente e produtiva; promovendo uma 

abordagem mais coesa e eficiente do relato corporativo, que aproveite as diversas vertentes de RI e 

comunique a gama completa de fatores que afetam, de forma substancial, a capacidade da organização 

de gerar valor ao longo do tempo; aperfeiçoando a prestação de contas e a responsabilidade pela 

gestão da base abrangente de capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, de 

relacionamento e natural) e promovendo o entendimento de suas interdependências.  

 

O RI beneficia todas as partes interessadas na capacidade que a organização tem de gerar valor ao 

longo do tempo, incluindo empregados, clientes, fornecedores, parceiros comerciais, comunidades 

locais, legisladores, reguladores e formuladores de políticas. 

 

A norma considera principalmente o setor privado e empresas de grande porte, mas também pode ser 

aplicada e adaptada, conforme a necessidade, para pequenas organizações, entidades do setor público 

e organizações sem fins lucrativos. Decidimos divulgar o presente boletim com essa perspectiva, a fim 

de promover uma breve reflexão a respeito dos relatórios de prestação de contas das cooperativas, 

não só ao seu quadro social, mas à comunidade em geral.  

 



A vigência da Resolução que aprovou a OCPC 09 é 01 de janeiro de 2021, e se aplica às companhias 

que optarem pela preparação e divulgação do RI. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por sua 

vez, se manifestou por meio de orientação e estabeleceu que as informações divulgadas devem ser 

objeto de asseguração limitada por auditor independente registrado na CVM.  

 

A OCPC 09 não define informações mínimas que devem ser reportadas e/ou métodos de mensuração 

ao conteúdo, pois seu propósito é estabelecer princípios de orientação e elementos de conteúdo que 

atendam ao objetivo geral do RI e expliquem os conceitos fundamentais que os sustentam. 

 

Há perspectiva de o RI incorporar as informações do atual relatório da administração. Em seu item 4.1, 

o OCPC 09 descreve que o RI deve incluir oito elementos de conteúdo, a saber: 

▪ visão geral da organização e de seu ambiente externo; 

▪ governança; 

▪ modelo de negócios; 

▪ riscos e oportunidades; 

▪ estratégia e alocação de recursos; 

▪ desempenho; 

▪ perspectiva; 

▪ base para elaboração e apresentação. 

 

Cada um desses elementos está vinculado a um questionamento que é apresentado no sentido de 

orientar a elaboração de informações; vejamos cada um deles. 

 

▪ O que a organização faz e quais são as circunstâncias nas quais ela atua? 

▪ Como a estrutura de governança da organização apoia sua capacidade de gerar valor a curto, 

médio e longo prazo? 

▪ Qual é o modelo de negócios da organização? 

▪ Quais são as oportunidades e os riscos específicos que afetam a capacidade que a organização 

tem de gerar valor a curto, médio e longo prazo, e como essa organização lida com eles? 

▪ Para onde a organização deseja ir e como pretende chegar lá? 

▪ Até que ponto a organização já alcançou seus objetivos estratégicos para o período e quais são 

os resultados no tocante aos efeitos sobre os capitais? 

▪ Quais são os desafios e as incertezas que a organização provavelmente deve enfrentar ao 

perseguir sua estratégia e quais são as potenciais implicações para seu modelo de negócios e 

seu desempenho futuro? 

▪ Como a organização determina os temas a serem incluídos no RI e como esses temas são 

quantificados ou avaliados? 

 

Muitas cooperativas atualmente preparam e divulgam informações de forma detalhada e extensa, mas 

fundamentalmente a respeito de um dos elementos mencionados, que, no caso, é o de desempenho, 

com uma visão retrospectiva. O interessante nesse novo cenário é a contemplação de informações que 

permitirão formar análises prospectivas, criando condições favoráveis para o fortalecimento da relação 

com as partes interessadas. 

 

Outro elemento interessante contemplado na orientação técnica se refere ao termo “pensamento 

integrado”, especialmente por estabelecer uma conexão com o que chamamos de “decisão integrada”. 



 

Consideração efetiva que a organização dá às relações entre suas diversas unidades operacionais e 

funcionais, bem como aos capitais que usa ou afeta. O pensamento integrado leva à tomada de decisão 

integrada e a ações que consideram a geração de valor a curto, médio e longo prazo. 

 

Acreditamos que o futuro do cooperativismo será sustentado, essencialmente, no fortalecimento das 

relações entre cooperativa e seus cooperados. Alinhado com essa visão, o RI traz uma inovação 

interessante na forma de prestar contas e que agrega um valor extremamente positivo, que é a clareza 

quanto às perspectivas de futuro nas relações. Espera-se que as inseguranças atuais referentes ao 

futuro das relações sejam minimizadas, senão afastadas, especialmente no que diz respeito às 

possibilidades de benefícios. Em síntese, a divulgação de informações, de acordo com as diretrizes do 

RI, pode resultar em um nível mais elevado de acreditação. 

 

Para finalizar, propomos que a reflexão sobre o tema sirva de subsídio para reavaliar o que atualmente 

é produzido e divulgado por parte das cooperativas e, também, para nos desafiar na tarefa de produzir 

e divulgar informações que vão muito além do desempenho passado, que permitam criar expectativas 

de futuro, seja para os cooperados, clientes, fornecedores, funcionários e todos mais que possam, de 

uma forma ou de outra, se interessar. 
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