Gestão dos stakeholders para fins de asseguração do relato integrado

Marguit Neumann (Universidade Estadual de Maringá) marguitn26@gmail.com
Juliane Campoe Correa (Universidade Estadual de Maringá) julianecmp@gmail.com
Luana Ariage dos Santos (Universidade Estadual de Maringá) luana.ariage@hotmail.com
Kerla Mattiello (Universidade Estadual de Maringá) m_kerla@yahoo.com.br
Roberto Rivelino Martins Ribeiro (Universidade Estadual de Maringá) rivamga@hotmail.com

Resumo
A complexidade e a falta de conexão entre as informações financeiras e não financeiras levaram a
proposta do Relato Integrado (RI), que reúne de forma concisa as informações sobre o desempenho
ambiental, social, a governança e as estratégias da organização que levam a sua geração de valor no
curto, médio e longo prazo. Dentre as empresas que divulgam o RI destaca-se o Itaú Unibanco, que é
uma instituição que preza pela transparência e integração no processo de comunicação com seus
stakeholders. Desta forma, este estudo tem como objetivo averiguar quais informações sobre a gestão
com stakeholders podem ser encontradas no RI e apontar se as mesmas poderiam ser asseguradas pela
auditoria externa. Para o atendimento do objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa aplicada no RI do
Itaú Unibanco de 2014, examinando de forma qualitativa e descritiva as informações sobre a gestão com
seus stakeholders disponibilizados pela organização. Os resultados demonstram que a instituição se
preocupa ao longo de todo o seu relato em evidenciar informações relevantes e de acordo com a
necessidade de cada usuário da informação. No entanto verificou-se que as informações relatadas não
podem ser auditadas em sua totalidade, em razão dos trabalhos de asseguração serem de forma limitada,
reduzindo assim o número de averiguações e exposto a um nível maior de riscos.
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Stakeholder management for integrated reporting

Abstract
The complexity and lack of connection between financial and non-financial information led to the
proposal of the Integrated Report (IR), which concisely gathers information on the environmental,
social, governance and organizational strategies that lead to its generation Value in the short, medium
and long term. Among the companies that disclose RI stands out the Itaú Unibanco, which is an
institution that values transparency and integration in the process of communication with its
stakeholders. In this way, this study aims to find out what information about the management with
stakeholders can be found in the IR and to indicate if they could be ensured by the external audit. In
order to meet the proposed objective, an applied research was carried out in the Itaú Unibanco's IR in
2014, qualitatively and descriptively examining the information about the management with its

stakeholders made available by the organization. The results demonstrate that the institution is
concerned throughout its reporting on evidence relevant information and according to the need of each
user of the information. However, it has been found that the information reported can not be audited in
its entirety because the assurance work is limited, thus reducing the number of inquiries and exposed to
a higher level of risk.
Key-words: Stakeholder management, assurance, integrated reporting, Itaú Unibanco.

1 Introdução
A partir da década de 1990, a divulgação de Relatórios de Sustentabilidade (RS) tornou-se uma
ferramenta para a estratégia sustentável e à transparência das entidades. Segundo Borges, Rosa
e Ensslin (2010), o disclosure socioambiental pode trazer benefícios para as empresas, como o
enriquecimento de sua imagem ante uma postura ambientalmente correta além de atrair
investidores e clientes. O disclosure socioambiental é de caráter voluntário e muitas
organizações divulgam suas informações por meio de RS. No entanto, a falta de conexão entre
esses relatórios e as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) dificulta a evidenciação
padronizada, além de comprometer sua avaliação tanto pela própria entidade quanto pelos
stakeholders (NOSSA, 2002). Com isso, surge a necessidade de informações integradas que
evidenciem o desempenho ambiental, social e da governança juntamente com DFPs da
organização para uma análise precisa do desempenho da mesma (NAGANO et al., 2013)
Neste contexto, em 2009 foi criada a proposta inicial do Relato Integrado (RI) com a formulação
do Prince’s Accouting for Sustainability Project (A4S) criado pelo Príncipe de Gales. Em 2010,
o A4S juntamente com a Global Reporting Iniciative (GRI) formaram o International
Integrated Reporting Council (IIRC), que é órgão responsável pela evolução e divulgação do
RI em nível mundial. Segundo o IIRC (2011), o RI combina informações relevantes sobre a
estratégia, o desempenho, as práticas de governança e as perspectivas futuras de uma
organização, de maneira a auxiliar o processo de gestão da entidade. Deste modo, o RI se refere
a um processo de harmonização, de convergência dos sistemas de gestão organizacional e do
processo de comunicação corporativa (CARVALHO e KASSAI, 2014).
Assim, espera-se que o RI se torne a principal forma de divulgação de informações corporativas,
logo, será necessária a avaliação e asseguração das informações divulgadas (NAGANO et al.,
2013). De acordo com o IIRC (2014), a asseguração oferece o benefício de reforçar a
credibilidade e o grau de confiança do RI, além de atestar a integridade das informações da
organização. Em razão disso, o IIRC busca a credibilidade e confiança no RI por meio de
mecanismos internos, dentre eles uma liderança sólida, sistemas internos robustos, o
envolvimento da auditoria interna, além da participação dos stakeholders.
Frente ao exposto, a relação da organização com os stakeholders é fundamental na construção
da confiança e transparência da entidade. Nesse sentido, Nagano et al. (2013) afirma que a
publicação dos RS colabora com a construção da confiança e da transparência junto a seus
stakeholders. Desta forma, estabeleceu-se a seguinte questão de pesquisa: Quais as informações
sobre a gestão com stakeholders podem ser encontradas no RI? Tais informações poderiam ser
asseguradas pela auditoria externa? Para responder essa questão, o objetivo do estudo consiste
em averiguar quais informações sobre a gestão com stakeholders podem ser encontradas no RI
e apontar se as mesmas poderiam ser asseguradas pela auditoria externa. O estudo delimita-se
em estudar o Relato Integrado do Itaú Unibanco referente ao ano de 2014.

2 Fundamentação teórica
2.1 Relato Integrado: conectividade das informações e comunicação corporativa
O desempenho financeiro das organizações não é mais suficiente para atestar sua continuidade
no decorrer dos anos, assim, torna-se necessário que a entidade também evidencie como está
estruturada no contexto ambiental, social e econômico. Neste sentido, o RI traz a proposta de
conexão dessas informações, permitindo que os usuários da informação possam tomar decisões
mais integradas e que as suas partes interessadas entendam como realmente os recursos estão
sendo aplicados (CARVALHO e KASSAI, 2014).
A conexão de informações pode melhorar a qualidade das informações disponíveis para os
provedores de capitais, promovendo eficiência na comunicação corporativa (IIRC, 2013).
Uehara et al. (2013) conclui que o RI visa unir em um só documento as informações financeiras
e não financeiras da entidade, evidenciando impactos que uma causa na outra e vice-versa.
Assim, por meio destas informações, seria apresentada, de forma transparente, como a
organização cria valor no curto e no longo prazo (NAGANO et al, 2013).
Segundo Carvalho e Kassai (2014, p. 31), o RI “[...] deve incluir uma visão concisa sobre como
a estratégia, a governança, o desempenho, o seu ambiente externo e a postura diante das
externalidades contribuem para a redução dos riscos e o aumento do valor da empresa”. Além
disso, o RI permite ao usuário identificar como a empresa interage com o ambiente externo e
como utiliza seus recursos para geração de valor. Portanto, ele identifica, além dos aspectos
financeiros, os riscos, as oportunidades e os impactos que afetam de maneira relevante a
capacidade de geração de valor da entidade (IIRC, 2013).
O RI enfatiza a importância do pensamento integrado dentro da organização, resultando na
qualidade das informações disponíveis aos provedores de capitais e uma alocação de capital
eficiente e produtiva. Dessa forma, o pensamento integrado contribui para a tomada de decisão
integrada e leva a uma conexão dos sistemas de informação, permitindo que a organização
atenda aos legítimos interesses e necessidades de seus stakeholders, tanto em assuntos
relacionados ao âmbito financeiro como também ambiental e social (IIRC, 2013). Sendo assim,
vale ressaltar que o relacionamento entre empresa e seus stakeholders é importante para geração
de valor da organização, nesse contexto a próxima subseção apresenta tal importância para a
perenidade dos negócios da entidade.
2.2. Gestão com os stakeholders e a Teoria dos Stakeholders
Segundo Freeman (1994) a expressão stakeholders em uma organização, é definido como
qualquer grupo ou indivíduo que tem influência e são influenciados pela realização dos
objetivos da empresa. Ainda para o autor, o envolvimento desses grupos com a entidade é
fundamental para a continuidade da mesma. Para o IIRC (2013), os stakeholders podem incluir
provedores de capital financeiro, empregados, clientes, fornecedores, parceiros comerciais,
comunidades locais, ONGs, grupos ambientalistas, legisladores, reguladores e formuladores de
políticas, ou seja, todos os grupos ou indivíduos que possam afetar ou ser afetados, de maneira
significativa, pelas atividades da empresa. Em outras palavras, a gestão com os stakeholders
compreende a habilidade da organização em identificar seus stakeholders, seus legítimos
interesses, sua capacidade de influenciar e afetar a empresa e como esta pode equilibrar suas
decisões de maneira a atendê-los (FREEMAN, 1994).
Nesse aspecto, Clarkson (1995) distingue em dois grupos de stakeholders, primários e
secundários. Os primários são os grupos que exercem total influência na capacidade de
sobrevivência da organização, como é o caso dos acionistas, clientes, fornecedores e
investidores. Já os secundários são aqueles que afetam e são afetados pela corporação, porém

não são envolvidos nas transações com a empresa e não são essenciais para a sobrevivência
desta, como é o caso dos meios de comunicação, agências reguladores e analistas de mercado.
Desse modo, Meintjes e Grobler (2014) apontam que o envolvimento dos stakeholders com a
organização é um princípio básico para garantir a eficiência da governança corporativa, uma
vez que esse relacionamento pode aumentar a responsabilidade organizacional, fortalecendo a
confiança e a credibilidade da empresa. O relacionamento entre empresa e stakeholders é
fundamental para a boa gestão do negócio e esta relação deve ser incorporada na rotina da
organização. Este relacionamento pode contribuir com o gerenciamento de riscos,
desenvolvimento e avaliação de estratégias, identificação de novas tendências de mercado, além
de possibilitar que a empresa identifique os reais interesses e necessidades dos seus principais
stakeholders (IIRC, 2013).
Por esse motivo, o Instituto Brasileiro de Governança Corportiva (IBGC, 2009) defende que a
empresa deve buscar o equilíbrio entre as necessidades dos seus usuários da informação, de
modo que cada um receba o benefício apropriado. Dessa forma, a gestão da corporação deve
gerenciar as diversas expectativas de seus stakeholders, assegurando a continuidade e a criação
de valor da mesma. Corroborando com este assunto, o Institute of Directors in Southem Africa
(IDSA) desenvolveu o King Code of Governance Principles (IDSA, 2009) que estabelece um
conjunto de princípios e práticas recomendadas para que a governança possa atender as
legítimas expectativas de seus stakeholders, já que estes podem aumentar as oportunidades de
negócios da empresa e melhorar sua gestão de riscos. Dentre tais princípios destaca-se:


O conselho deve apreciar que percepções dos seus stakeholders podem afetar a reputação
da empresa;

A gerência deve desenvolver estratégias e políticas para a gestão de relacionamento com
cada grupo de stakeholders;

O conselho deve se esforçar para alcançar o equilíbrio adequado entre os interesses e
expectativas de seus stakeholders na tomada de decisões, de maneira a atender os
melhores interesses da empresa;

A empresa deve assegurar um tratamento equitativo de todos seus acionistas;

A comunicação transparente e eficaz com seus stakeholders é essencial para a construção
e manutenção de seus reconhecimento e confiança;
Nesse contexto, alguns estudos (FREEMAN, WICKS e PARMAR, 2004; DEEGAN, 2002;
ROBERTS, 1992) têm relacionado a gestão da organização com a Teoria dos Stakeholders, na
qual ressalta a importância estratégica de se atender as expectativas dos seus grupos de interesse
para se garantir no mercado. Sob a perspectiva de Freeman (1994), a Teoria dos Stakeholders
leva em consideração que para se atingir o sucesso contínuo do negócio a organização precisa
do apoio de todos os seus stakeholders e que estes aprovem suas atividades empresariais. Para
Neves e Dias (2012) esta teoria considera que alguns grupos são mais influentes que outros e
que estes afetam com mais intensidade as atividades da entidade.
Nesse aspecto, Deegan (2002) aponta que essa teoria assume que os diferentes grupos têm
diferentes pontos de vista sobre como as organizações devem conduzir suas operações, assim a
principal tarefa da organização é gerenciar e integrar ativamente os relacionamentos entre seus
interessados para assegurar o sucesso da empresa em longo prazo. Donaldson e Preston (1995)
corroboram que o propósito da empresa é de equilibrar as reivindicações conflitantes de todos
seus stakeholders, de modo a atingir seus objetivos.
Ainda sob o enfoque da Teoria dos stakeholders, Jensen (2001) critica que a organização tem
como único objetivo a maximização do lucro, assim para o autor o processo de gestão de seus
stakeholders só é uma ferramenta estratégica da empresa para alcançar seu objetivo central, o
lucro. Dessa forma, Jensen (2001) defende que a tomada de decisões com base nos interesses

de todos os seus stakeholders trará a corporação “[...] confusão gerencial, conflito e ineficiência
[...]”. Nesse sentido, Freeman e McVea (2001), criticam que a implementação da teoria na
realidade das organizações também é uma lacuna para a gestão com seus usuários,
principalmente, no que tange a identificação de seus stakeholders e seu grau de relevância para
a empresa, assim dificultando ao atendimento de seus interesses e objetivos.
Tendo em vista que o objetivo deste trabalho é identificar quais informações sobre a gestão com
stakeholders podem ser encontradas no RI, a teoria dos stakeholders contribui na percepção de
que a instituição deve identificar as reais necessidades de seus stakeholders, de modo a tornar
mais eficiente e transparente o processo de gestão. Sendo que este relacionamento mais
eficiente pode contribuir para construção da garantia do RI. A seguir, será abordado a
asseguração do RI por meio do relacionamento com os stakeholders, de modo a garantir sua
transparência e confiabilidade.
2.3 Asseguração do Relato Integrado por meio da gestão com os stakeholders
Para o RI se tornar um relatório corporativo eficiente é preciso construir mecanismos que
atestem sua credibilidade e confiança, ou seja, que assegurem que as informações apresentadas
estão isentas de erros significativos e que podem ser utilizadas de maneira confiável pelos seus
usuários (IIRC, 2013). Na visão do IIRC (2014), a garantia independente é um processo, no
qual um profissional externo avalia as informações contidas no RI e expressa sua conclusão
acerca do cumprimento das normas pela organização no seu âmbito estratégico, de governança
e o desempenho.
Jones, Hillier e Comfort (2014) complementam que a garantia refere-se ao processo utilizado
para proporcionar confiança, integridade e credibilidade quanto as informações relatadas. Nesse
sentido, o principal objetivo da asseguração é oferecer o benefício considerável de credibilidade
e confiança aos fornecedores de capital financeiro. Diante desse cenário, o IIRC (2014) destaca
que uma liderança sólida, o envolvimento dos stakeholders no cotidiano das organizações e o
envolvimento de sistemas internos auxiliam a asseguração independente no processo de
construção da confiança e credibilidade do RI.
Segundo estudos da KPMG (2013), o envolvimento da empresa com seus stakeholders se torna
cada vez mais importante para o processo de transparência de suas informações, e essa relação
pode beneficiar a organização no monitoramento e comunicação de seu desempenho, obter
novas perspectivas, ideias, bem como auxiliar na resolução de conflitos e riscos que possam
afetar as atividades empresarias. Assim, destaca-se que o envolvimento da organização com
seus stakeholders pode contribuir para a transparência do RI com a continuidade da
organização, sendo essa relação mutuamente benéfica. Segundo Jones, Hillier e Comfort
(2014) a gestão com os seus stakeholders pode dar impulso a gestão interna da organização
além de melhorar sua postura ante o mercado competitivo. Desse modo, a garantia do RI por
meio da gestão com os stakeholders contribui para o processo de asseguração do RI, e para a
construção de transparência e confiabilidade das informações relatadas.
3. Procedimentos metodológicos
No que se refere ao objetivo o presente estudo enquadra-se como pesquisa descritiva tendo em
vista que esse tipo de pesquisa tem como objetivo descrever as características de determinados
grupos ou eventos, estabelecendo relações entre as variáveis sem manipulá-las (SILVA, 2003;
KÖCHE, 2012). Portanto, o estudo teve como objetivo a identificação das informações sobre a
gestão com os stakeholders contidas no RI do Itaú Unibanco, bem como apontar se essas podem
ser asseguradas pela auditoria externa, sem que haja a manipulação desses.
Quanto à natureza do problema, o estudo enquadra-se como pesquisa aplicada. Gil (2008) define
que esse tipo de pesquisa tem como principal característica o interesse na aplicação prática dos

conhecimentos para resolução de problemas específicos. Dessa forma, o estudo se propôs a
identificar quais informações acerca da gestão com os stakeholders podem ser encontradas no RI
do Itaú Unibanco e a possibilidade de auditoria externa.
Com relação a abordagem do problema é classificada como qualitativa. Segundo Richardson
(1999, p. 80) “os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender
e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. Para tanto, o estudo utilizou-se
das informações contidas no relato integrado do Itaú Unibanco.

Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica visto que o estudo
desenvolveu-se com base em materiais já elaborados e publicados. Dessa forma, a pesquisa
bibliográfica tem como objetivo recolher informações e dados prévios acerca de um problema
com base em referências teóricas já publicadas (SILVA, 2003). Assim, a pesquisa utilizou-se
de estudos já publicados como livros, teses, dissertações e artigos, além do RI do Itaú Unibanco
2014 e os princípios e elementos elaborados pelo IIRC.
Quanto ao método de abordagem, a pesquisa enquadra-se como método indutivo, no qual partese de constatações particulares para a generalização. Para Marconi e Lakatos (2003, p. 86), a
indução “é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares,
suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes
examinadas”. Nesse aspecto, o estudo esquadra-se como tal, visto que abordou o contexto do
RI no caso particular do Itaú Unibanco.
Por fim, o método de análise dos resultados aplicado na pesquisa foi a análise de conteúdo tendo
em vista que esta técnica visa descrever de forma sistemática, objetiva e quantitativa o conteúdo
abordado (MARCONI e LAKATOS, 2003).
4. Apresentação e análises dos resultados
4.1 Conteúdo a ser apresentado pelo Relato Integrado
Na análise dos resultados buscou-se inicialmente no Framework 1.0 quais conteúdos devem ser
apresentados pelo RI, de modo a verificar quais informações acerca da gestão com stakeholders
estão presentes no RI do Itaú Unibanco 2014. No Quadro 1 apresentam-se os capitais, e suas
respectivas descrições e exemplos de relações e envolvimento com os stakeholders:
Capitais
Capital
Financeiro
Capital
Manufaturado
Capital
Intelectual
Capital Humano
Capital Natural

Descrição
Conjunto de recursos que está disponível a uma organização para ser utilizado na
produção de bens ou prestação de serviços.
Objetos físicos manufaturados disponíveis a uma organização para uso na produção de
bens ou na prestação de serviços.
São intangíveis organizacionais baseados em conhecimento organizacional.
Competências, habilidades e as experiências das pessoas e suas motivações para inovar.
Todos recursos ambientais renováveis ou não e processos ambientais que fornecem bens
ou serviços que apoiam a prosperidade passada, presente e futura da entidade.
As instituições e os relacionamentos dentro e entre comunidades, grupos e stakeholders e
outras redes, e a capacidade de compartilhar informações para melhorar o bem estar
individual e coletivo.

Capital Social e
de
relacionamento
Quadro 1: Os capitais
Fonte: Adaptado IIRC (2013)

Essa estrutura de capitais pode ser adotada de diferentes maneiras pelas organizações, mas deve
ser utilizada como diretriz para assegurar que a entidade considere todas as formas de capitais
usados ou afetados por ela. No entanto, o IIRC não exige que as empresas adotem os seis
capitais apresentados pelo Framework 1.0 (IIRC, 2013). No que tange a gestão com

stakeholders, o RI deve evidenciar como organização relaciona-se com seus stakeholders,
identificando como essa contribui para a criação de valor e para a continuidade da mesma. Além
de identificar como a instituição responde aos legítimos interesses de seus stakeholders.
Assim, para que as empresas melhorem a divulgação de como elas criam valor é necessário que
o RI seja construído em torno da aplicação dos Princípios Básicos e dos Elementos de Conteúdo
desenvolvidos pelo IIRC (quadro 2).
Princípios Básicos
Foco estratégico e orientação para o futuro
Conectividade da informação
Relações com partes interessadas
Materialidade
Concisão
Confiabilidade e Completude
Coerência e Comparabilidade

Elementos de conteúdo
Visão geral da organização em ambiente externo
Governança
Oportunidade e riscos
Estratégias e alocação de recursos
Modelo de Negócios
Desempenho
Perspectivas
Base de preparação
Quadro 2: Princípios Básicos e Elementos de Conteúdo do <IR>
Fonte: Adaptado IIRC (2013)

Os Princípios Básicos se aplicam individualmente ou coletivamente e sustentam a preparação
e apresentação do RI, informando seu conteúdo e a forma de como a informação é exibida
(IIRC, 2013). Portanto, o RI deve refletir a importância do relacionamento das organizações
com seus stakeholders e como esta busca fortalecer sua rede de relações de forma transparente
e de qualidade. Já os Elementos de Conteúdo estão fundamentalmente vinculados uns aos outros
e não se excluem mutualmente, sendo apresentados como perguntas e não como listas de
verificação. Na concepção do IIRC, esses elementos não devem servir como uma estrutura
padrão de RI, focalizando de maneira fixa e isolada as informações, mas sim de modo a tornar
visível as conexões entre os Elementos de Conteúdo e a refletir as atividades da organização
como um todo.
Nesse sentido, o RI busca identificar as estratégias presentes na gestão com os stakeholders que
possam contribuir para os negócios da instituição, de forma a impulsionar seu negócio e
proporcionar vantagem competitiva. Dessa forma, a próxima seção busca identificar quais
informações acerca da gestão com stakeholders estão presentes no RI do Itaú Unibanco, e como
a companhia disponibiliza essas informações.
4.2 Análise do RI do Itaú Unibanco: informações sobre gestão com stakeholders
O Itaú Unibanco é uma instituição financeira sediada em São Paulo que oferece serviços de
finanças e seguros atuando em mais de 18 países, além do Brasil. Conta com 100 mil
colaboradores, 4,1 mil agências e postos de atendimento e 27,9 mil caixas eletrônicos,
abrangendo uma rede de 57 milhões de clientes. O Itaú Unibanco aderiu de forma voluntária ao
programa piloto de RI proposto pelo IIRC em 2013 e participa da Comissão Brasileira de
Acompanhamento do IIRC (CBARI) desde sua criação.
O RI da está disponibilizado on line e em formato PDF, com 37 páginas, aborda os assuntos
considerados relevantes pela instituição relacionados às estratégias, estrutura, atividades,
operações e desempenho da organização direcionados aos seus públicos de interesse (clientes,
acionistas, colaboradores e a sociedade). Salienta-se que de forma interativa e para facilitar o
acesso a informações complementares e mais detalhadas sobre dados apresentados, o banco
disponibiliza em seu RI ícones de navegação para seus principais relatórios e comunicações,
como seu Relatório anual consolidado 2014, suas DFPs e para o próprio site do IIRC. Além
disso, oferece links para acessar outras fontes de informação do banco, de maneira a aprofundar
o conhecimento sobre os negócios da empresa.

O RI do Itaú Unibanco está estruturado inicialmente pelo contexto, que relaciona o ambiente
macroeconômico com a organização, em seguida são apresentados os destaques e informações
relacionadas à história do banco, além de contemplar seu modelo de negócios e
relacionamentos. A seguir, a instituição apresenta sua carteira de serviços bancários e sua
Gestão dos temas materiais, seguido dos seus capitais e seu relatório de asseguração da auditoria
independente. No que tange os capitais cabe ressaltar que o IIRC não exige que todos os capitais
sejam divulgados, mas o Itaú Unibanco entende que afeta a todos eles utilizando-os inclusive
como forma de estruturar seu RI.
Dessa forma, para atingir o objetivo proposto pela presente pesquisa de averiguar quais
informações sobre a gestão com stakeholders podem ser encontradas no RI e apontar se as
mesmas poderiam ser asseguradas pela auditoria externa, a seguir apresentam-se as
informações encontradas no RI do Itaú Unibanco no que se refere a temática em questão e em
seguida são discutidos aspectos relacionados a asseguração do RI.
A) Informações sobre a gestão com stakeholders que podem ser encontradas no RI
No RI do Itaú Unibanco 2014, a instituição financeira destaca que busca pela inovação,
integração e transparência no processo de comunicação com os seus stakeholders, esperando
fornecer informações relevantes. Desta forma, tem como visão ser um banco líder em
performance sustentável e em satisfação dos clientes. Seguindo sua apresentação de acordo
com os capitais propostos pelo IIRC, o Itaú Unibanco apresenta:

Capital
financeiro

Capital social
e de
relacionamento

Revela preocupação em oferecer serviços com qualidade e eficiência aos seus clientes. Busca
constantemente implementar novos produtos e serviços, que diversifiquem suas receitas e que
agreguem valor aos seus clientes. Aponta como gerencia seus riscos e capitais, visando garantir
uma solidez e disponibilidade de capital a fim de maximizar a geração de valor para os
acionistas. Busca antecipação de cenários, apontando suas estratégias para garantir os seus
objetivos e intensificar a comunicação com seus stakeholders. Para atender as necessidades
dos diversos tipos de clientes, revela estar em continuo desenvolvimento de tecnologias da
informação a fim de proporcionar agilidade, modernidade e segurança nas operações.
Quanto aos acionistas destaca que busca por meio de um relacionamento transparente atender
as respectivas suas necessidades, de modo a terem o retorno do capital investido. Evidencia
que oferece maior comodidade e acessibilidade aos acionistas disponibilizando um portal no
qual lhes permite o exercer do voto a partir de qualquer lugar.
Visando liderança em satisfação dos clientes identifica que esse sucesso depende da capacidade
de liderar com ética, transparência e responsabilidade no relacionamento com seus
stakeholders, assim para atingir estes propósitos desenvolveu um código de ética. Quanto ao
processo de gestão e transparência com seus stakeholders realiza um processo de mapeamento,
classificação e priorização de seus stakeholders, definindo um nível de engajamento de acordo
com a necessidade de cada um, de modo a melhorar a qualidade no relacionamento com seus
clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas e sociedade.
Na gestão de clientes, acredita que a qualidade no relacionamento com estes proporciona uma
vantagem competitiva, assim destaca que o objetivo do banco é satisfazer a necessidade de
seus clientes por meio de uma ampla carteira de serviços bancários. Outra forma de
engajamento de clientes apontada é o investimento na qualidade do relacionamento, no qual
permite maior credibilidade e confiança. Para isso, busca proporcionar diversos canais de
comunicação com os seus clientes, dentre eles telefone, internet e mobile, com o objetivo de
mensurar a satisfação de seus clientes e contribuir com a melhora de seus produtos e serviços.
Quanto à sociedade, expõe que procura desenvolver iniciativas de educação financeira para o
desenvolvimento da sociedade e para uma utilização saudável do dinheiro, além de contribuir
com investimentos nas áreas sociais focalizando a melhoria em educação, saúde, cultura e
esportes.
Quanto aos seus fornecedores busca oferecer um relacionamento de transparência, longevidade
e valor compartilhado. Destaca que disponibiliza treinamentos para seus parceiros no âmbito
econômico, ambiental e social, de modo a capacitá-los e com o intuito de conscientizá-los sobre

os impactos ambientais. Realiza constantes monitoramentos dos seus fornecedores, verificando
riscos e desenvolvendo planos de ação específicos.
Apresentada estratégias para assegurar a performance sustentável dos negócios, e o
desenvolvimento coletivo e individual de seus colaboradores. Destaca investir em realocação
Capital
de seus colaboradores, em ferramentas voltadas a desenvolvimento profissional, programas de
humano
remuneração variável e incentivos, além de oferecer uma série de benefícios ligados a
melhorias a saúde e bem estar de seus colaboradores.
Acredita que colaboradores engajados prestam melhores serviços a seus clientes, garantem
melhores resultados e se sentem mais satisfeitos. Como forma de engajamento realiza
pesquisas de clima organizacional com o objetivo de avaliar o grau de satisfação de seus
colaboradores com o ambiente de trabalho e à gestão de pessoas. Desenvolve treinamentos e
Capital
programas acerca de educação financeira para colaboradores, não só para contribuir com as
intelectual
necessidades de trabalho, mas para ajudar no seu desenvolvimento. Exemplo: programa
desenvolvido para contribuir com o desenvolvimento dos colaboradores (Programa de Gestão
de Performance) que visa medir a performance destes durante um período de um ano e ao fim
de cada processo dar o feedback a fim de entender os pontos fortes e oportunidades de melhoria.
Destaca suas principais diretrizes socioambientais, partindo da premissa de geração e melhor
Capital
destinação dos resíduos, redução de energia e água e redução das emissões de gases de efeito
natural
estufa. Neste aspecto, demostra preocupação em evidenciar ao seu público de interesse como
ele investe, gerencia e monitora sua política de riscos socioambientais.
Oferece serviços que proporcionam maior comodidade e segurança aos clientes, como o
sistema de biometria e transações bancárias que podem ser efetuadas por meio dos caixas
eletrônicos. Considerando todas as informações que podem impactar a capacidade de geração
Capital
de valor da instituição, o Itaú Unibanco acredita a performance sustentável se dá pela
manufaturado
combinação entre a satisfação dos colaboradores com o ambiente de trabalho, que reflete na
qualidade dos serviços prestados aos clientes, que se fidelizam e geram valor para os acionistas
e melhores resultados financeiros que podem ser revertidos para a sociedade.
Quadro 3: Gestão de stakeholders Itaú Unibanco
Fonte: a pesquisa

Diante das suas estratégias e qualidades no relacionamento com seus stakeholders a
organização destaca que recebeu uma série de premiações dentre elas destaca-se: Prêmio
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC),
que reconhece as empresas com melhores relações com o mercado, considerando a
transparência, a tempestividade e a qualidade do relacionamento; 15º Prêmio Consumidor
Moderno de Excelência em Serviços ao Consumidor que elegeu o Itaú Unibanco com as
melhores pratica em serviços aos consumidores no ano de 2014 e outros.
B) Asseguração pela auditoria externa
As organizações utilizam a auditoria independente como mecanismo para potencializar a
credibilidade e confiança do RI, de modo a melhorar a qualidade das informações
disponibilizadas aos seus stakeholders. No que tange a asseguração das informações contidas
no RI do Itaú Unibanco 2014, destaca-se que este procedimento foi realizado pela empresa de
auditoria independente Price waterhouseCoopers (PWC), com base em trabalhos de
asseguração limitada, conduzidos de acordo com a NBC TO 3000 equivalente à norma
internacional de ISAE 3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical
financial information, emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB).
A NBC TO 3000 refere-se a trabalhos de asseguração diferente de auditoria e revisão, sendo
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Está norma tem como objetivo
expressar uma conclusão acerca das informações contidas no RI, reduzindo o risco do trabalho
em nível aceitável nas circunstâncias, no entanto em um nível maior de risco do que em trabalho
de asseguração razoável. Cabe ressaltar que, os trabalhos de asseguração limitada também
requerem aderência às diretrizes e critérios de elaboração, porém são substancialmente menos
extensos do que aqueles aplicados no trabalho de asseguração razoável, que tem por objetivo
emitir uma opinião. Com base nos trabalhos realizados pela PWC no RI do Itaú Unibanco,

destaca-se as informações asseguradas sobre a gestão com os stakeholders apontadas como
livre de distorções relevantes:








Serviços de ética e transparência
Privacidade do cliente;
Segurança da Informação;
Remuneração e incentivos: benefícios;
Indicadores de diversidade na gestão de pessoas;
Programa de Gestão de performance e Planejamento Estratégico de Pessoas;
Indicadores de retenção e desenvolvimento de pessoas: índice de rotatividade e
treinamentos;

Gestão de projetos socioambientais;

Fale francamente (pesquisa anual que mede o grau de satisfação dos colaboradores com
o ambiente de trabalho);
Diante desse cenário, observa-se que as informações não financeiras são mais suscetíveis a
limitação, já que os métodos utilizados para determinar ou estimar esses dados possuem uma
natureza diversa e sem padronização. No entanto, as informações representadas em indicadores
facilitam a aplicação do trabalho de asseguração, e permitem aos usuários visualizar um
comparativo entre os anos. Embora a auditoria independente atestar que as informações acerca
de ética e transparência, segurança de informação, privacidade do cliente, e o Fale Francamente
estão livres de erros relevantes, acredita-se que apenas trabalhos de indagação dos gestores
responsáveis pela elaboração das informações não sejam suficientes para assegurá-las.
Dessa forma, visto que o objetivo do IIRC é que o RI se torne um relato corporativo, e uma
ferramenta de divulgação concisa e da qualidade para os stakeholders, infere-se que o RI do
Itaú Unibanco 2014 divulga as informações que os seus stakeholders necessitam, no entanto
não se pode assegurar com totalidade as informações envolvidas.
5 Considerações finais
Este estudo teve como objetivo identificar quais informações sobre a gestão com stakeholders
estão presentes no RI do Banco Itaú 2014 e apontar se as mesmas poderiam ser asseguradas
pela auditoria externa. O objetivo foi atendido utilizando as técnicas de pesquisa descritiva,
qualitativa, bibliográfica e análise de conteúdo. A análise descritiva permitiu apontar as
informações sobre a gestão com stakeholders divulgadas no RI do Itaú Unibanco, com base na
estrutura proposta pelo IIRC. A técnica de análise de conteúdo aplicada no RI do Banco Itaú
2014, possibilitou a descrição de forma objetiva e qualitativa quanto à maneira de como a
instituição divulga suas informações quanto ao relacionamento com seus stakaholders.
Observa-se no RI do Itaú Unibanco, sua constante preocupação em identificar e satisfazer as
necessidades de seus stakeholders, apreciando que este relacionamento pode contribuir com a
transparência e confiabilidade das informações divulgadas. Tais resultados corroboram com as
argumentações de Meintjes e Grobler (2014) no qual defendem que envolvimento dos
stakeholders com a organização fortalece a confiança e a credibilidade da empresa. Esse
resultado alinha-se a Teoria dos stakeholders, no qual defende que as instituições devem
gerenciar as necessidades e expectativas de seus stakeholders, de maneira a atender sua criação
de valor e sua continuidade.
A gestão com seus stakeholders é exposta pela organização ao divulgar como ela prioriza suas
especificidades e como busca fortalecer esses relacionamentos, implantando ações que
promovem uma relação de confiança e engajamento destes nas estratégias da organização.
Diante da relevância da asseguração das informações contidas no RI, depreende-se que embora
o Itaú Unibanco divulgue ao longo de seu RI informações acerca de seu relacionamento com

seus principais stakeholders, não se pode inferir que todos estes dados estejam livres de erros,
visto que foram asseguradas limitadamente.
O presente estudo espera contribuir para a literatura na medida em que discute as informações
sobre gestão dos stakeholders que estão dispostas no RI do Itaú Unibanco 2014, partindo-se da
análise das informações previstas pelo Framework 1.0, e sua possiblidade de asseguração pela
auditoria externa. Como limitação desta pesquisa, destaca-se que está é a a primeira pesquisa
de cunho cientifico da acadêmica. Outro fator limitante deste estudo é que foram analisados
apenas informações do RI do Itaú Unibanco 2014, ainda que não se pode fazer averiguações
empíricas sobre a mesma, utilizando-se somente de análise bibliográfica. Como sugestão de
estudos futuros, sugere-se analisar de forma comparativa outras empresas que também
divulgam o RI, de modo a verificar se existem similaridades ou divergências nas informações
apresentadas pelas companhias quanto à gestão de stakeholders.
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