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Resumo 

O presente artigo tem a finalidade de demonstrar como a Instituição Exército Brasileiro (EB) 

se articulou para apresentar as contas perante a sociedade e o Tribunal de Contas da União 

(TCU) na forma de Relato Integrado (RI) e que vantagens esta forma de apresentação trouxe 

para o seu autoconhecimento. Sendo o novo formato uma novidade no EB, como também na 

Administração Pública Federal (APF), o presente trabalho procurou analisar o Relatório de 

Gestão na forma de RI como ferramenta de prestação de contas e, para tal, utilizou-se de uma 

pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, de forma exploratória por meio de coleta 

bibliográfica e documental. Procurou-se descrever o histórico da apresentação das prestações 

de contas no EB até a implantação do RI; buscou-se apresentar as principais dificuldades para 

a reunião de dados estratégicos; e as vantagens da prestação de contas neste formato. 

Concluindo-se sobre a contribuição na melhora na comunicação institucional, tanto 

internamente, entre os entes que compõe a Instituição, quanto externamente, com relação à 

sociedade, principal foco do dever de prestar contas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a finalidade de demonstrar como o EB se articulou para se adequar à nova 

sistemática de apresentação das contas no formato de RI em função de demandas crescentes, 

tanto da sociedade, quanto do órgão de controle externo da APF, e, também, de apresentar os 

resultados de sua gestão frente aos objetivos propostos em função do planejamento feito por ele 

próprio e as vantagens que esta forma de apresentação trouxe para o autoconhecimento da 

Instituição, desenvolveremos o presente artigo. 

Com o advento do acesso crescente de informações pela sociedade em geral, quase em 

tempo real, cada vez mais as empresas e Instituições são pressionadas a desenvolver posturas 

transparentes no que diz respeito à transformação de recursos naturais ou financeiros 

disponibilizados a elas em produtos e/ou serviços de qualidade. 

Neste sentido, desponta a necessidade de relatar as atividades desenvolvidas para os 

mais diversos públicos envolvidos em cada processo, principalmente a sociedade como um 

todo, tornando, assim, a relação entre as Instituições e seu ambiente de atuação mais próxima. 

Deste modo, relatórios de sustentabilidade, entre outros meios de práticas 

comunicacionais, passam a ter um papel relevante no fortalecimento desta relação. 



Para uma melhor compreensão do assunto a ser tratado, é necessário, também, o 

entendimento do significado do termo “RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE” que foram 

precedidos por três diferentes tipos de relatórios, quais sejam: os relatórios anuais, os relatórios 

ambientais e os relatórios sociais. 

Conceitualmente, Relatório de Sustentabilidade refere-se à integração dos três tipos 

anteriormente citados, incorporando dados sobre ações voltadas ao âmbito social, ambiental e 

econômico das Instituições. Neste sentido, esta comunicação acabou por empregar o termo 

“sustentabilidade” como um “empréstimo linguístico”. 

Dito isto, com o foco nas práticas comunicacionais desenvolvidas pelas Instituições, 

especificamente no que se refere aos relatórios de sustentabilidade, verifica-se que as pesquisas 

sobre esta temática vêm sendo intensificadas nos últimos anos, principalmente desde o final do 

século passado. 

A preocupação em criar uma aproximação entre as Instituições e seu ambiente de 

atuação tem sido impulsionada em grande parte pelos anseios da sociedade e a crescente 

formação de movimentos sociais, ambientais e de regulação, bem como pela atuação do próprio 

Estado, com a finalidade de estimular uma postura organizacional econômica que privilegie 

não somente os resultados financeiros, mas também as ações ambientais e sociais. 

A comunicação de ações e práticas de sustentabilidade por meio da divulgação de 

relatórios ganha vulto por volta do ano 2000, com a criação da Global Reporting Initiative 

(GRI), fundada em 1997. A GRI é uma organização internacional de padrões independentes 

que ajuda empresas, governos e outras organizações a entenderem e comunicar seus impactos 

em questões como mudança climática, direitos humanos e corrupção, com a apresentação de 

mecanismos de responsabilização, de forma a garantir que estas passem a incorporar práticas 

ambientais responsáveis, através da inclusão de indicadores aos respectivos relatórios, como 

ferramenta de mensuração e comparabilidade de suas operações. 

Atendendo aos anseios da sociedade, diversas organizações pelo mundo passaram a 

adotar, voluntariamente, a divulgação de resultados para seus investidores, parceiros, 

funcionários e sociedade em geral, permitindo, assim, uma maior comparabilidade, 

credibilidade, periodicidade e legitimidade às informações no que tange ao seu desempenho 

econômico, social e ambiental. 

Desde sua criação, a GRI passou por vários aperfeiçoamentos que priorizaram a 

melhoria na qualidade das informações prestadas, no entanto, à medida em que essas 

atualizações ocorriam, percebeu-se um aumento da complexidade para a elaboração do relatório 

e nas práticas implementadas. Em consequência, a sistematização se tornou demorada e a 



comunicação mais confusa, visto o nível de detalhamento e a riqueza das informações, 

percebeu-se, portanto, o aumento da dificuldade de compreensão por parte do público alvo. 

Em função da dificuldade crescente em atrelar as informações contidas nos relatórios 

financeiros com os de sustentabilidade, iniciou-se um movimento com o intuito de integrar as 

informações em um único documento. Tal iniciativa propunha compreender de forma mais 

abrangente e, ao mesmo tempo concisa, os impactos na sociedade de forma a permitir a esta 

última ter conhecimento do valor que a Instituição agrega por meio dos valores que gera. 

Na esteira desta evolução, este novo modelo de relatório tem sido testado por um grupo 

de empresas lideradas pelo International Integrated Reporting Council (IIRC), grupo formado 

por 50 comunidades financeiras, contábeis, reguladores governamentais, investidores, 

empresas, organismos de normatização e organizações não governamentais, que vem 

promovendo uma diversidade de debates em torno da discussão sobre a geração de valor como 

próximo passo na evolução da comunicação com a sociedade. 

Desde a sua concepção, o RI tem instigado uma série de comportamentos e ações a sua 

volta. Isto pode ser verificado até mesmo pelo grande número de empresas, de diferentes países 

e setores de atuação, que aderiram voluntariamente ao projeto piloto para adaptarem-se a este 

novo formato. 

O projeto piloto, idealizado e concebido a partir do último trimestre de 2011, contou 

com mais de 90 empresas de diferentes setores de atuação instaladas em cerca de 24 países. Seu 

principal objetivo foi incentivar e disponibilizar a experiência para a divulgação do RI a 

algumas organizações participantes, com o intuito de promover a troca de experiências entre 

elas e auxiliar nos ajustes necessários para fundamentar a nova proposta. 

O objetivo do RI, como o nome sugere, busca trazer uma visão mais integrada das 

informações financeiras e não-financeiras (socioambientais) e busca uma comunicação que 

exprima, de fato, uma conectividade com a gestão da organização, auxiliando na tomada de 

decisões estratégicas, mesmo que, para isto, seja necessário a implementação de alguns ajustes 

internos, tanto no que diz respeito aos processos, como também ao pensamento e cultura 

organizacionais. 

No Brasil, a comunicação organizacional através de relatórios, principalmente no que 

diz respeito às informações sociais e ambientais, surge a partir dos anos 1980, porém, para 

adesão voluntária, sendo apresentado à sociedade e ao meio empresarial por meio do esforço 

do sociólogo Herbert de Souza (Betinho), à época presidente do Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (IBASE). 



Desde a criação da GRI, houve a adesão e interesse, principalmente, do setor privado 

em divulgar seus resultados por meio do modelo proposto por aquela instituição. No entanto, 

são escassos os relatos de segmentos do setor público que aderiram de imediato à novidade. 

No ano de 2017, o TCU, atento a transformação global em curso, propôs a iniciativa-

piloto por meio do Relatório de Gestão (RG) de 2017 do Ministério da Fazenda (MF), 

idealizado para testar o novo modelo a ser apresentado no ano de 2018. 

Por ser um documento conciso e abrangente, o RI se concentrou apenas nas informações 

que afetavam de maneira significativa a capacidade de o ministério gerar valor. A título de 

comparação, em 2018 o MF entregou ao TCU apenas um relatório com 176 páginas, ao passo 

que, em 2017, foram entregues 43 relatórios que totalizaram, aproximadamente, 1.800 páginas. 

Em 2018, por meio da edição da Decisão Normativa nº 170, de 19 de setembro, do TCU 

(DN 170/2018 TCU), fruto do Acórdão nº TC 022.858/2018-0, também do TCU, o RI é adotado 

para todos os órgãos da APF em função do sucesso alcançado pelo MF e, neste contexto, o EB 

se viu diante de uma inevitável quebra de paradigma, pois, o foco contábil-financeiro de todos 

os relatórios apresentados até então encontrava-se arraigado em sua cultura organizacional. 

O presente artigo tem a finalidade de demonstrar como o EB se articulou para se adaptar 

à nova realidade, visto sua grande capilaridade em todo o território nacional, e a dificuldade de 

reunir as informações no nível estratégico para apresentação na forma de RI, perante o TCU e 

a sociedade, e que vantagens esta forma de apresentação trouxe para o autoconhecimento da 

Instituição. 

A fim de atingir o objetivo proposto, será apresentado um breve histórico das prestações 

de contas do EB entre os anos de 2011 (implantação do projeto piloto pelo IRCC) e os anos de 

2018 e 2019 (a partir dos quais foi determinado que se adotasse o RG na forma de RI), as 

principais dificuldades encontradas para a reunião de dados estratégicos e uma conclusão sobre 

as vantagens da prestação de contas no novo formato. 

Para a consecução dos objetivos utilizou-se da metodologia de pesquisa aplicada, a qual 

foi realizada com base em material já existente, principalmente os publicados na internet, bem 

como em documentação arquivada no Estado-Maior do Exército (EME), órgão atualmente 

responsável pela apresentação das contas e pela elaboração do RG na forma de RI. 

Na APF, as contas são prestadas no ano seguinte ao ano de referência. A fim de que não 

haja dúvida nas menções de datas no presente artigo, todas as vezes que forem mencionadas, 

farão menção ao exercício de referência e não ao ano de apresentação. 

 



2 O RELATÓRIO DE GESTÃO NA FORMA DE RELATO INTEGRADO NO 

ÂMBITO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

2.1 Histórico da apresentação das prestações de contas no EB até a implantação do Relato 

Integrado 

Com base na literatura acadêmica, o termo governança, de forma ampla, pode ser 

definido como um processo complexo de tomada de decisão que antecipa e ultrapassa o governo 

(RODHES, 1996). 

Definida governança, e para o entendimento do que passaremos a tratar, é de 

fundamental importância o conhecimento sumário da estrutura de governança do EB, conforme 

figura a seguir: 

Figura 1: Estrutura de Governança do EB. Fonte: Estado-Maior do Exército 

● Alta Administração do Exército: colegiado composto pelo Comandante do Exército, 

pelo Chefe do EME, pelo Comandante de Operações Terrestres (Órgão de Direção Operacional 

– ODOp), pelo Comandante Logístico, pelos Chefes do Departamento de Educação e Cultura 

do Exército, do Departamento-Geral do Pessoal, do Departamento de Ciência e Tecnologia, do 

Departamento de Engenharia e Construção e pelo Secretário de Economia e Finanças, todos 

Órgãos de Direção Setoriais (ODS); 

● Órgão de Direção Geral (ODG): EME, responsável pela elaboração do Planejamento 

Estratégico do Exército e pela emissão de diretrizes estratégicas, que orientam o preparo e o 

emprego da Força, visando ao cumprimento da destinação constitucional; 

● Órgãos de Assessoramento Superior: Alto Comando do Exército (conselho 

permanente de assessoramento do Comandante do Exército) que se destina a analisar e 

equacionar a Política Militar Terrestre e as estratégias para a sua execução, além de tratar de 

temas específicos que demandem decisão do Comandante da Força; Conselho Superior de 



Racionalização e Transformação do Exército; Conselho Superior de Economia e Finanças; e o 

Conselho Superior de Tecnologia da Informação do Exército. 

● Instâncias Internas de Apoio à Governança: Centro de Controle Interno do Exército 

(CCIEx), responsável por planejar, dirigir, coordenar e executar as atividades do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal no âmbito do Comando do Exército; Comitê de 

Governança, Riscos e Controles do Exército; e Centro de Comunicação Social do Exército. 

Apresentada a estrutura de governança do EB, passaremos a tratar da prestação de contas 

que, resumidamente, é a obrigação constitucional de qualquer pessoa física ou jurídica, pública 

ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 

públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 

natureza pecuniária, conforme parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

A fim de cumprir a determinação legal, em um ambiente onde prestar contas significava 

demonstrar a legalidade da aplicação dos recursos financeiros disponibilizados pelo erário 

público aos diversos órgãos, onde os relatórios continham apenas números e informações 

contábeis, onde a linguagem eminentemente técnica e de difícil entendimento pelo cidadão 

comum prevalecia, onde não havia a preocupação de demonstrar se o que havia sido planejado, 

em função do recurso a ser recebido, realmente havia sido executado e entregue à sociedade 

com a qualidade desejada, o EB enquadrou-se e executou sua obrigação segundo as diretrizes 

emitidas pelo TCU à época. 

Até o ano de 2010, muitas Unidades Gestoras (UG) do EB eram selecionadas pelo TCU 

entre as, aproximadamente, 530 (quinhentas e trinta), para apresentar seus relatórios em 

separado, e estas UG os enviava às setoriais contábeis de vinculação (Inspetorias de 

Contabilidade e Finanças do Exército), representantes do controle interno, o CCIEx, que, por 

sua vez, os avalizavam, ou não. Caso negativo, os relatórios eram restituídos para que as UG 

fizessem os ajustes necessários, após o que era confeccionado o relatório de auditoria da gestão 

(RAG) e, só então, os mesmos seguiam para a apreciação do TCU a fim de serem julgadas 

regulares, ou não. 

Ainda em 2010, com a divulgação da Instrução Normativa nº 63, de 1º de setembro, do 

TCU (IN 63/2010 TCU), percebe-se a preocupação da Corte de Contas em padronizar os itens 

que deveriam constar na apresentação das contas e, ano a ano, até o exercício de 2017, por meio 

de Decisões Normativas (DN), eram esmiuçados os conteúdos, bem como as unidades 

jurisdicionadas que deveriam prestar as suas contas individualmente, ou por meio das unidades 

que abarcavam o seu todo. 



A partir do exercício de 2011, até o ano de 2013, a prestação de contas do EB foi 

responsabilidade da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), de forma centralizada. 

Em 2014, o que nos pareceu um retrocesso, o ODG, os ODS, o ODOp e o Gabinete do 

Comandante do Exército apresentaram individualmente suas respectivas contas para apreciação 

pelo TCU. 

A partir do exercício de 2015 a prestação de contas voltou a ser centralizada e, desta 

vez, de responsabilidade do ODG, culminando nos anos de 2018 e 2019 já no formato de RI, 

quando o Comando do Exército passou a ser o prestador de contas, sendo o único responsável 

o seu dirigente máximo, o Comandante do Exército, e o ODG o apresentador das contas, ou 

seja, o responsável pela confecção e apresentação do RG na forma de RI. 

A fim de ilustrar a evolução do breve histórico apresentado, em termos de quantidade 

de relatórios e volume de páginas, demonstrando a complexidade e a quantidade de informações 

no período considerado, apresento os gráficos das figuras 2 e 3, a seguir: 

     

Figura 2. Fonte: Estado-Maior do Exército  Figura 3. Fonte: Estado-Maior do Exército 

Das figuras, depreende-se que, a partir do ano de 2011, com advento da IN 63/2010 

TCU, percebe-se uma preocupação daquele Tribunal em concentrar nos mais altos níveis da 

administração a responsabilidade pela apresentação dos respectivos resultados perante a 

sociedade, a exceção do ano de 2014, como anteriormente explicado. 

No entanto, até o ano de 2017, prevaleceu a linguagem tecnicista, predominantemente 

contábil e com foco na execução financeira. Finalmente, nos anos de 2018 e 2019, com a 

obrigatoriedade de apresentação do RG na forma de RI, houve muitos ganhos para o EB como 

Instituição em relação ao autoconhecimento, o que veremos mais à frente. O citado formato 

está em franca evolução e necessita, ainda, de muitos aperfeiçoamentos a despeito dos ganhos 

que já vem proporcionando. 

 



2.2 Principais dificuldades para a reunião de dados estratégicos que possibilitassem o 

Relato Integrado 

 

A alteração no formato de apresentação do RG não ocorreu de forma gradual, de 

maneira a permitir as adaptações necessárias e, consequentemente, algumas dificuldades se 

apresentaram, cujas principais são as seguintes: alta rotatividade do pessoal, data da divulgação 

da alteração pelo TCU, falta de capacitação dos militares envolvidos na atividade e dificuldade 

da quebra dos paradigmas existentes. 

A mobilidade geográfica é uma característica inerente à profissão do militar, o qual pode 

ser transferido em qualquer época do ano, para qualquer região do país. No entanto, as 

movimentações ocorrem principalmente no último trimestre do ano, se estendendo, 

aproximadamente, até o primeiro bimestre do ano seguinte.  

Particularmente, em relação ao RG do ano de 2018, a data da divulgação das alterações 

do formato de apresentação, em setembro de 2018, por intermédio da DN 170/2018 TCU, 

coincidiu com o período crítico de movimentação do pessoal. Como consequência, além de não 

ter existido uma memória oral do que se pudesse aproveitar do formato até então existente, 

inexistia, também, uma memória documental, visto ser aquele exercício o primeiro no qual seria 

apresentado o novo formato.  

Em consequência do exposto, não houve, portanto, a reunião dos militares que estavam 

de saída com os que se encontravam chegando, o que trouxe grande dificuldade na articulação 

das atividades para a reunião dos dados da prestação de contas daquele exercício. Tal 

dificuldade foi minorada para o ano de 2019, uma vez que a equipe manteve sua integridade 

pois as movimentações acontecem, na prática e via de regra, a cada dois anos. 

A falta de capacitação foi outro grande entrave à elaboração do RI. No que pese o 

assunto ser bastante difundido no âmbito da iniciativa privada e do meio acadêmico, visto vasto 

material encontrado durante esta pesquisa, até há algum tempo, o tema era totalmente 

desconhecido para a APF. Não houve por parte do TCU a previsão de eventos de capacitação 

suficientes, a exceção de palestras e publicações esporádicas e de forma tardia, conforme a 

evolução dos acontecimentos impostos pelo calendário apertado para implantação de tão 

significativas alterações no modo de apresentar.  

Para o ano de 2019, percebeu-se um esforço do TCU no sentido de capacitar e informar 

os agentes envolvidos de forma mais efetiva, o que nos parece uma tendência crescente visto 

as iniciativas já ocorridas para o ano de 2020 e que não é objeto do presente artigo.  



Outra dificuldade, por ser o EB uma Instituição altamente hierarquizada e verticalizada, 

como não poderia deixar de ser em função de sua atividade-fim, somado às dimensões de 

pessoal e territorialidade bastante consideráveis, todas as mudanças ocorrem de forma bastante 

lenta e gradual em função da dependência de decisões em vários níveis.   

Em consequência da mudança abrupta na forma de relatar, como já explicado, houve a 

necessidade da quebra de paradigma em muito pouco tempo, o que demandou o dispêndio de 

muita energia para aqueles que tinham como tarefa reunir os dados necessários para compor o 

RI. 

 

2.3 Vantagens da prestação de contas no formato de Relato Integrado no âmbito do EB. 

 

O RI é uma abordagem nova, mais concisa e adequada às Instituições na elaboração de 

relatórios corporativos. Não se trata apenas de elaborar os relatórios, mas de aprimorar o sistema 

de comunicação corporativo existente. Possibilita a utilização de seus relatórios para incentivar 

a criação de valor em longo prazo, considerando o mundo conectado do qual todos fazem parte 

atualmente. 

Como consequência da consolidação das contas na mais alta esfera da administração do 

EB, houve a necessidade de relacionar a prestação de contas (transparência) com a gestão, 

havendo, assim, uma profunda reflexão sobre o real modelo de negócio praticado, 

principalmente no âmbito do EME. 

Em função da necessidade de um trabalho coordenado, chegou-se à conclusão óbvia e 

que, na prática, já é executada há anos pelo EB, de que seu negócio é entregar produtos de 

qualidade à sociedade, sua principal cliente, de acordo com as políticas que ele próprio 

implementou, aplicando os recursos disponibilizados pelo erário de forma racional, segundo 

prioridades estabelecidas. 

A necessidade de relatar de forma integrada fomentou a adoção de medidas com vistas 

a melhorar a comunicação, a coordenação e a integração entre as diversas áreas da Força para 

o levantamento das informações necessárias à elaboração do RG, o que no EB designamos 

como “trabalho de Estado-Maior”. 

O RI mostrou-se um instrumento eficaz e transparente de comunicação corporativa, 

tanto com a sociedade quanto para o público interno, possibilitando também a este último 

conhecer, de forma mais abrangente, como os órgãos do EB interagem a fim de alcançar os 

objetivos propostos. 



Vislumbra-se um aumento da credibilidade, em consequência da criação de uma relação 

de confiança entre os envolvidos, Instituição e sociedade, na medida em que é necessário o 

apontamento das dificuldades e limitações a fim de se justificar os resultados não alcançados. 

O novo formato tem colaborado para o aumento de uma visão integrada sobre as 

estratégias e planos do EB, o que irá permitir a tomada de decisões mais ponderadas e o 

gerenciamento dos riscos mais significativos a fim de melhorar o desempenho da gestão como 

um todo. 

O RI passou a ser uma nova ferramenta de governança e gestão onde podem ser 

consultados os riscos e os custos associados ao modelo de negócio se comparado ao formato 

puramente financeiro e contábil anteriormente adotado que representava somente o dever de 

prestar contas não tendo, assim, outra utilidade. 

O novo formato tornou mais clara a transmissão de informações aos interessados, 

inclusive com o uso de mais recursos gráficos. Induziu os responsáveis pela elaboração do RG 

a utilizarem uma seletividade mais apurada na escolha das informações (materialidade) para 

atender ao propósito de foco estratégico, voltado para o cidadão e focado em resultados (valor 

público), tornando, assim, o RG um documento mais atraente para leitura, com linguagem 

simples e acessível. 

Até o presente momento, no que pesem as dificuldades já citadas e que ao nosso ver 

serão eliminadas com o passar do tempo e aquisição de experiência em relação à nova forma 

de relatar, não foram observadas desvantagens na nova maneira de relatar no âmbito do EB. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das propostas do RI para promover a integração é eliminar a divulgação de 

informações por nichos dentro das Instituições. Quando existem nichos, cada parte de um 

relatório fica sob a responsabilidade de determinados órgãos que compõe o todo e que não 

necessariamente se comunicam ou entendem a informação gerada por outros. Com isso, os 

relatórios se tornam um trabalho de colagem, uma “colcha de retalhos”, sem uma linha básica 

de raciocínio que represente a Instituição como um todo. 

Com o RI, a comunicação melhora tanto interna quanto externamente, pois deixa de ser 

um trabalho isolado, de um ou mais órgãos, e passa a ser um trabalho coletivo, em que cada 

etapa é discutida internamente, garantindo que a informação gerada para o público externo 

represente a opinião da Instituição e não apenas a posição do órgão que a redigiu. 



Na medida em que a comunicação melhora, os objetivos institucionais são mais bem 

compreendidos e encampados, tanto por aqueles que tem a responsabilidade de decidir quanto 

pelos que executam e caminham em direção aos objetivos determinados e, ainda, por aqueles 

que são diretamente interessados em que os objetivos sejam alcançados com a qualidade 

esperada, a sociedade. 
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