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Propósito
•

Credibilidade da informação reportada

•

IIRC não se vê como um “padronizador” no tema, mas reconhece que
processos de asseguração/auditoria são fundamentais

•

Evolução dos padrões e métodos de asseguração/auditoria para
adequar-se ao <IR>

Onde estamos
•

“Assurance on <IR>: an introduction to the discussion” lançado em julho
de 2014

•

Discussão do paper e envio ao IIRC (EY, DTT, PwC, KPMG e BDO –
coordenação Vania Borgerth)

•

IIRC recebeu 63 documentos

•

Lançado o documento “Overview of feedback and call to action”, em
julho 2015, pelo IIRC, que sumariza os pontos levantados nas discussões
prévias.

Questões relevantes
•

Os organizações já possuem diversos processos que passam por algum tipo de
“verificação”, e que por sua vez envolvem as diversas áreas. É preciso criar um

senso de conexão entre estes processos e informações.
•

Até mesmo as normas contábeis passam por discussões, para se adaptarem ao
ambiente dinâmico das informações. É preciso aproveitar estes processos.

•

É esperado que o processo de asseguração, ou uma norma, sobre as diretrizes
do <IR> leve certo tempo para se concretizar. Enquanto isso, normas como a
ISAE3000/NBCTO300 são as que mais se aproximam de um padrão a ser
utilizado, porém, questões como visão futura, modelo de negócios e

materialidade ainda são desafios, devido à ausência de um critério objetivo.

Questões relevantes
•

Multidisciplinariedade é um fator importante a ser considerado, tanto pelo
entendimento dos temas quanto pela linguagem a ser utilizada.

•

É preciso atenção ao processo de construção das informações para permitir
“auditabilidade”

•

Um modelo híbrido considerando assegurações limitada e razoável a depender
da informação é algo que pode ser considerado.

•

O ambiente de controle das organizações é crucial para o <IR> para suportar
processos de asseguração, incluindo a conectividade destas informações.

Questões relevantes
•

Delimitações de resposabilidade entre auditor e auditado precisam ser claras e
comunicadas.

•

Devido à maior complexidade do processo e uso de julgamento profissional, é
esperada maior senioridade dos times de auditoria.

Ação
•

Governança: garantir que informações não financeiras sejam incorporadas
através dos processos internos; transparência quanto à maturidade e metas;
divulgar os mecanismos específicos voltados ao relato integrado; colaboração
contínua com profissionais de auditoria e outros sobre suas necessidades de
independência.

•

Auditoria Interna: exercer o papel de líderes dentro do processo <IR>.

•

IIA: preparar seus membros para exercer o papel de liderança.

•

IAASB: Manter um processo inclusivo; desempenhar papel na inovação dentro
dos processos de asseguração do <IR>

•

IIRC: database; envolvimento da academia; treinamentos; engajamento, etc…
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