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Resumo:  
 
O estudo teve como objetivo analisar a produção científica sobre governança 
corporativa no âmbito da asseguração relato integrado publicados em 
periódicos internacionais. Assim, a pesquisa foi realizada mediante uma 
abordagem descritiva e aplicada. Utilizou-se de procedimentos bibliográficos 
e análise crítica e a amostra compreendeu 11 artigos. Os resultados revelam 
que a primeira pesquisa publicada foi em 2013 e que os estudos sobre a 
temática são incipientes. Apenas um periódico publicou mais de um artigo 
artigos sobre a temática (2 artigos). Quanto aos autores, destacam-se 
pesquisadores de origem espanhola, vinculados a universidade de 
Salamanca e Universidade de Granada. Verificou-se também uma 
diversidade metodológica e de objetivos nos estudos analisados. 
 
Introdução  
 
Com o lançamento do Framework 1.0, em 2013, e o aumento de aplicações 
do RI, o IIRC juntamente com o Assurance Technical Collaboration Group 
(ATCG) iniciou a discussão a respeito da importância do assurance do RI 
(IIRC, 2014). Segundo o IIRC (2013), espera-se que no futuro o RI seja o 
padrão de relatórios corporativos e, caso essa afirmação se concretize, a 
assurance se torna fundamental para o mercado financeiro, pois investidores 



 

              

necessitam de alguma garantia para investir seus recursos nas 
organizações. Ainda segundo o IIRC (2014), o processo de assurance deve 
ocorrer durante a preparação do RI e, mecanismos internos presentes nas 
organizações, como a governança coorporativa, sistemas de controle 
interno, a auditoria interna e o envolvimento dos stakeholders na 
organização, poderiam aumentar a credibilidade e a confiabilidade do RI.  
Dentre os mecanismos internos necessários para o assurance externo 
destaca-se a liderança eficaz da governança corporativa. Para Oman (2001), 
a governança corporativa tem o propósito de melhorar o desempenho das 
corporações e garantir a sua conformidade por meio da criação e 
manutenção de um ambiente de negócios motivador para que gestores 
maximizem a eficiência operacional da empresa, o retorno sobre o 
investimento e o crescimento da produtividade à longo prazo. Portanto, a 
governança (IBGC, 2015) é um dos pontos chaves dos relatórios 
corporativos e, por isso, o esclarecimento sobre as práticas de governança 
nas organizações é uma das propostas do modelo apresentado pelo IIRC 
(2014), na condição de elemento de conteúdo do relato integrado. 
Com base no exposto, o objetivo geral da pesquisa consiste em analisar a 
produção científica sobre governança corporativa no âmbito da asseguração 
relato integrado publicados em periódicos internacionais.  
 
Materiais e métodos  
 
Procedimentos metodológicos formam estabelecidos para a elaboração do 
estudo o quais foram delineados em função do objetivo, dos procedimentos 
e da abordagem do problema. Quanto ao objetivo, trata-se de um estudo 
descritivo, visto que, realizou-se uma busca dos artigos publicados nos 
periódicos da Capes e sua abordagem tem por finalidade expor as 
características dos estudos encontrados. Quanto a natureza do problema 
trata-se de uma pesquisa aplicada e quanto aos procedimentos técnicos 
enquadra-se a bibliográfica e análise crítica. A pesquisa bibliográfica pode 
ser entendida como o processo de levantamento e análise crítica dos 
principais trabalhos publicados sobre um determinado tema. A coleta e 
análise dos dados compreendeu pesquisas publicadas até 30 de novembro 
de 2015, nos periódicos da Capes. Realizou-se busca avançada com as 
palavras-chave: "corporate governance" "integrated reporting". A amostra é 
composta por 11 artigos.  
 
 



 

              

Resultados e Discussão  
Os resultados revelam que a primeira publicação sobre o tema ocorreu em 
2013, com 3 artigos, seguida em 2014 com 5 artigos e 2015 com 3 artigos. 
Apenas um (Public Relations Review) publicou 2 artigos sobre o tema sendo 
ambos em 2014. Em relação ao estrato Qualis/Capes, constatou-se que dos 
10 periódicos, apenas 2 publicaram trabalhos de pesquisadores brasileiros e 
por isso receberam notas em nível nacional por meio do Qualis/Capes, com 
avaliação A1 e A2. 
No que se refere à autoria, observa-se que os autores que mais publicaram 
(3 artigos) e as respectivas instituições vinculadas são de origem espanhola: 
Isabel María García-Sánchez (Universidad de Salamanca), José-Valeriano 
Frías-Aceituno (Universidad de Granada) e Lázaro Rodríguez-Ariza 
(Universidad de Granada). 
Em termos dos objetivos abordados pelos artigos analisados destacam-se:  
• Impacto do sistema cultural nacional representante dos valores dos 

atores locais, em relatos integrados, em comparação com a prestação de 
vários documentos independentes no desempenho das empresas. 

• Tipos de capital que uma organização utiliza e afeta? 
• Relação entre certas características do Conselho de Administração e de 

coerência e conectividade da integração das informações de negócios 
divulgados. 

• Utilização da informação financeira no âmbito das novas normas de 
relatórios financeiros. 

• Entendimento dos profissionais de relações públicas dos princípios de 
governança corporativa para informar as organizações e orientar sobre a 
gestão das relações dos interessados. 

• Validade das hipóteses das teorias da agência e de sinalização, e 
analisar os custos políticos e aqueles suportados pelos proprietários 
voluntariamente em desenvolvimento deste novo tipo de documento de 
negócios. 

• Capacidade de um relato integrado para melhorar a governança 
corporativa em relação ao comentário da administração alemã bem 
estabelecida. 

• Papel das variáveis internas, como controles de governança e 
operacionais estratégicas, juntamente com variáveis externas que 
influenciam de relatórios de sustentabilidade. 

• Vantagens dos relatórios com base em normas Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB). 



 

              

 
Conclusões   
 
Com a análise realizada, identifica-se que a temática em estudo ainda é 
recente e pouco explorada nas pesquisas internacionais (e nacionais), 
considerando-se o número de publicações em periódicos. As publicações 
iniciam-se em 2013, sendo pouco numerosa, bem como o número de 
pesquisadores que realizam trabalhos sobre o assunto ainda é incipiente. 
Quanto aos objetivos e a metodologia adotada nos artigos não é possível 
traçar uma tipologia para os mesmos dada a sua diversidade de 
abordagens. 
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