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RESUMO 

Considerando-se um contexto organizacional, onde as organizações possuem a 

voluntariedade da divulgação das informações de natureza sócio-ambiental e em virtude 

da existência de múltiplos modelos de relatórios, emergiu a seguinte questão de 

pesquisa, objeto deste trabalho: Há indícios de isomorfismo institucional nos relatórios 

divulgados pelas organizações brasileiras, no que diz respeito às informações sobre 

sustentabilidade, em relação à sua estrutura? O presente artigo teve por objetivo 

verificar a existência de indícios de isomorfismo institucional, quando considerada a 

estrutura de divulgação utilizada nestes relatórios. De forma complementar, buscou 

descrever os principais tópicos da estrutura dos relatórios de sustentabilidade 

divulgados pelas cinqüenta maiores empresas do Brasil, no período de 2011 a 2015. 

Utilizando do arcabouço teórico da Nova Sociologia Institucional, em especial as 

questões diretamente ligadas ao isomorfismo institucional, foi possível verificar a 

existência de indícios de isomorfismo institucional, sob o aspecto normativo, em virtude 

da alteração dos principais termos utilizados na estrutura dos relatórios de 

sustentabilidade, no período pesquisado. A existência de um órgão direcionador da 

estrutura dos relatórios, no caso o GRI, que alterou a estrutura de suas diretrizes, 

promoveu uma mudança no foco da divulgação por parte das empresas, mesmo tais 

informações não tendo caráter obrigatório. Por outro lado, não foram encontrados 

elementos que permitissem identificar a existência de isomorfismo coercitivo ou 

mimético, nas empresas pesquisadas e no período analisado.  

 

Palavras-chave: Divulgação Voluntária; Informações Sócio-Ambientais; Isomorfismo 

Institucional. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1. INTRODUÇÃO 

  As organizações, nas últimas décadas, vem promovendo alterações nas formas 

pelas quais divulgam suas informações ao público externo, sejam elas informações de 

natureza obrigatória, como os relatos financeiros aos mercados de ações, sejam 

informações voluntárias, como os denominados relatórios de sustentabilidade. Neste 

contexto, os motivos pelos quais as empresas realizam o disclosure de forma voluntária, 

incorrendo em custos para a geração desses relatos, mesmo não possuindo qualquer 

obrigatoriedade legal, são os mais diversos, dentre os quais se destacam na literatura 

aquela que considera os incentivos que os gestores têm para divulgar as informações 
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(Verrecchia, 2001), subdividindo-os em divulgação baseada em associação, em 

julgamento e eficiência, bem como outros fatores, tais como o tamanho da organização 

(Patten, 1991; Lanzana, 2004; Michelon, 2011), a internacionalização de suas atividades 

(Yamamoto, Salotti, 2006), assim como os impactos que isso pode causar na sua 

reputação corporativa (Cruz; Lima, 2010).  

 Na realidade brasileira, alguns relatórios que antes eram facultativos, passaram a 

ter a sua divulgação obrigatória, especialmente para as empresas de grande porte, a 

partir da edição da Lei 11638/2007, como a Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), 

que substituiu a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), e a 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA). Os relatórios de sustentabilidade, desde 

então, vem ocupando uma lacuna relativa aos relatos voluntários, espaço este que antes 

era ocupado por outros relatórios, como o Balanço Social.  

 Tendo em vista a sua não obrigatoriedade, aliada à inexistência de 

regulamentação a respeito do formato de sua elaboração, há uma diversidade de 

formatos e modelos divulgados pelas organizações, com a utilização de termos como 

“Relatórios de Sustentabilidade”, “Relatórios de Responsabilidade Sócio-Ambiental”, 

“Relatório Anual” ou ainda, “Relato Integrado”. Cada um destes termos, com origens e 

finalidades distintas, permeiam a sua existência nos endereços eletrônicos das 

organizações, explicando e, muitas vezes, provocando uma diversidade de 

interpretações a respeito das atividades desenvolvidas pela empresa, nos âmbitos 

ambientais, sociais e econômicos.  

 Quando analisados sob a ótica dos mercados nos quais estas empresas operam, 

de acordo com Reis et al (2015) estes relatórios de responsabilidade social corporativa 

podem possuir um reflexo positivo na imagem da empresa, por intermédio da geração 

de indicadores, inclusão da empresa em ratings, criação de fundos de investimentos 

socialmente responsáveis e, de forma suplementar, com a inclusão da empresa para a 

formação de determinados índices, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial 

(ISE), criado em 2005 pela Bolsa de Valores de São Paulo, e o Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade, instituído em 1999. Tais índices foram criados com a finalidade de 

premiar as empresas que procuram aliar desenvolvimento com ecoeficiência e 

responsabilidade social (NUNES et al., 2010).   

  Na abordagem da teoria institucional, em especial da Nova Sociologia 

Institucional, as organizações agem, muitas vezes, não visando diretamente os 

resultados econômico-financeiros, mas por outros motivos que as levam a agir dessa 

forma. No contexto deste artigo, considerando-se os custos de elaboração e divulgação 

de relatórios, porque uma empresa iria realizar a divulgação voluntária de relatórios de 

sustentabilidade, uma vez que não há uma obrigação contratual ou legal de fazê-lo, e de 

forma complementar, não haverá acréscimo direto nos resultados organizacionais?  

  Dessa forma, sob esta ótica, espera-se que a divulgação de relatórios de forma 

voluntária, como um comportamento organizacional, pode ser direcionado por 

intermédio da aceitação, muitas vezes inconsciente, de valores e práticas que se 

encontram institucionalizadas (DIMAGGIO, POWELL 1983). Quando analisada sob a 

ótica das instituições, este tipo de comportamento é adotado pela necessidade de 

inserção da empresa, no seu ambiente institucional. Considerando-se a existência de 

diversas vertentes no interior da perspectiva institucional (SCOTT, 2008), o conceito de 

isomorfismo institucional vem sendo utilizado para buscar uma explicação sobre como 

as características de uma determinada organização são alteradas, visando adequar-se às 

características de natureza ambiental (DIMAGGIO; POWELL, 1991; MEYER, 



 

 

ROWAN, 1983). Dessa forma, pode-se considerar, conforme Machado-da-Silva et al 

(2005), que o isomorfismo admite como pressuposto que as organizações podem 

responder de maneira similar a outras organizações que estão de alguma forma ajustadas 

ao ambiente. 

 Neste contexto, no qual as organizações possuem a voluntariedade da divulgação 

das informações de natureza sócio-ambiental e diante da multiplicidade de modelos de 

relatórios existentes, emergiu a seguinte questão de pesquisa: Há influência do 

isomorfismo institucional na estrutura dos relatórios divulgados pelas organizações 

brasileiras, no que diz respeito às informações sobre sustentabilidade?  

 Considerando-se o problema de pesquisa, o presente artigo tem por objetivo 

compreender a existência de isomorfismo institucional, quando considerada a estrutura 

de divulgação utilizada nestes relatórios. De forma complementar, busca descrever os 

principais tópicos da estrutura dos relatórios de sustentabilidade divulgados pelas 

cinqüenta maiores empresas do Brasil.  

 Sob a ótica teórica, espera-se contribuir com uma nova abordagem de análise 

dos relatórios de adoção voluntária, tais como os relatórios de sustentabilidade. Com 

relação às contribuições empíricas, almeja-se, por intermédio de uma metodologia 

qualitativa, fornecer evidências dos movimentos isomórficos presentes na estrutura dos 

relatórios de sustentabilidade, permitindo uma melhor compreensão da forma pela qual 

ocorre a divulgação e disseminação das informações voluntárias de natureza econômica, 

social e ambiental.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Teoria Institucional 

 

  Quando de uma análise histórica a respeito da utilização das teorias 

organizacionais para estudo das relações existentes entre organização/ambiente, 

verifica-se que, a partir dos anos 1940 e até o começo dos anos 1960,  os estudos são 

apresentados com uma ênfase na independência das organizações em relação ao 

ambiente, que representaria o período de transição do paradigma taylorista da 

administração científica para os Estudos Organizacionais, com uma passagem pela 

denominada “escola de relações humanas”. (HAMPTON, 1983, STONER, 1999). 

Posteriormente, a partir do início dos anos 1960, englobando o período dos anos 1970, a 

ênfase dos estudos ocorre na interdependência técnica das organizações ao seu 

ambiente, com aprofundamento dos estudos da Teoria da Contingência Estrutural. 

(COVALESKI et al., 1996, DONALDSON, 1999). Esta teoria considera, em sua base, 

que as organizações atuam como reagentes a acontecimentos presentes no ambiente.  

  Neste contexto histórico, de meados da década de 1970 até o momento, os 

estudos que se utilizaram as Teorias Organizacionais tiveram uma ênfase na 

interdependência social e cultural das organizações e seu ambiente, utilizando-se das 

diversas vertentes e correntes de pensando, dentre elas a Teoria Crítica (COVALESKI  

et al., 1996, ALVESSON; DEETZ, 1999) e a Teoria Institucional. 

  Com relação à Teoria Institucional, utilizada nos últimos trinta anos como 

fundamento para trabalhos na área organizacional, teve sua origem no trabalho de 

Berger e Luckman (1967), intitulado “Social construction of reality: a treatise in the 

sociology of knowledge”, no qual a realidade social é apresentada e discutida como uma 

construção humana, que possui as suas origens nos processos de interação entre os 



 

 

agentes dos processos de natureza social. Para estes autores, as normas, regras e valores 

que são construídos por um grupo social, são transmitidos aos demais membros deste 

grupo por processos de socialização, reproduzindo-se o que é chamado de “imaginário 

social”. (BERGER; LUCKMAN, 1967).  

 Meyer e Rowan (1977), em seu trabalho pioneiro, discutiram que as sociedades 

modernas possuem diversas regras institucionalizadas, sendo que estas regras fornecem 

uma estrutura para criação, elaboração e manutenção das denominadas “organizações 

formais”. Eles consideram que algumas dessas regras podem ser consideradas mitos, 

que são implementadas sem amparo ou teste racional, possuindo uma imagem de ideal. 

Tornam-se, dessa forma, amparadas seja pela opinião pública, pelo sistema educacional, 

ou pelas leis estabelecidas. Neste mesmo sentido Covaleski et al. (1996), analisam que, 

sob a perspectiva institucional, as organizações tomam por base a questão da 

sobrevivência, via conformação às normas sociais estabelecidas, adotando os chamados 

“comportamentos aceitáveis”. Esse processo de aceitação por parte da sociedade como 

um todo, segundo estes autores, possui um nível de importância que se equivale aos 

níveis de eficiência. Dessa forma, pode-se concluir que muitas das forças que podem 

agir no interior dos ambientes das organizações não são baseadas na eficiência ou na 

eficácia, mas em pressões sociais e culturais, que podem determinar como devem ser 

moldadas as regras e procedimentos a serem estabelecidos.   

 Sob a definição de Zucker (1987), a institucionalização pode ser considerada 

como o processo pelo qual os atores individuais transmitem o que é socialmente 

definido como real. Nesse sentido, a institucionalização é considerada como sendo o 

processo pelo qual as ações organizacionais são repetidas e assimiladas por todos os 

atores envolvidos, conforme afirmam Scott e Meyer (1991).  

  A Teoria institucional, ainda de acordo com Zucker (1987), pode fornecer 

subsídios para uma análise complexa de determinados aspectos das organizações. Sob a 

ótica desta teoria, as organizações são influenciadas por diversas fontes de pressão, tais 

como Estado, organismos profissionais ou a própria sociedade, sendo que, em 

determinadas situações, a pressão pode inclusive surgir de dentro para fora, tendo em 

vista a percepção coletiva de realidade dos membros da organização. Sob determinadas  

condições, essas pressões podem levar a organização a ser direcionada a um processo de 

legitimação, seja externa, seja interna, adotando certos procedimentos padrões, sem 

necessariamente estarem relacionados com a eficiência ou eficácia organizacional. Este 

processo de adoção destas práticas, na busca da legitimação, pode aumentar a 

probabilidade de surgimento do isomorfismo com o ambiente institucional, visando 

potencializar a probabilidade de sobrevivência (ZUCKER, 1987). 

  Neste contexto, Assis et al. (2010, p. 4) apresentam o isomorfismo “como uma 

convergência progressiva das organizações a uma tendência, por meio da imitação, 

buscando a legitimação.” Esta visão tem origem no trabalho original de DiMaggio e 

Powell (1983), onde eles afirmam que o isomorfismo institucional é a razão pela qual as 

organizações podem assumir determinadas formas ou adotar determinados 

procedimentos.  O isomorfismo organizacional foi descrito, inicialmente, por Hawley 

(1968, p. 334), afirmando que “unidades submetidas as mesmas condições ambientais 

adquirirem uma forma similar de organização”. Entendendo as organizações como 

estruturas formais, Carvalho, Vieira e Lopes (1999) sugerem que pode haver situações 

onde, para atender aos pressupostos definidos pelas instituições sociais, as organizações 

adotam valores e normas do ambiente, aderindo à estes procedimentos em virtude das 

pressões isomórficas.  



 

 

  O trabalho de DiMaggio e Powell (1983) apresenta os três modelos de 

isomorfismo organizacional, por intermédio dos quais podem ocorrer as mudanças 

institucionais: isomorfismo coercivo; isomorfismo mimético e isomorfismo normativo. 

No que se refere ao isomorfismo mimético, segundo os mesmos autores, este ocorre 

quando a incerteza permeia o ambiente ou quando os objetivos organizacionais 

relacionados a determinados processos não estão bem claros e a organização tende a se 

modelar em outra para se manter legitimada, ou seja, “tende a se espelhar em outras 

organizações de seu campo, que elas percebam como mais legitimas e bem sucedidas”.  

 Já no caso do isomorfismo normativo, refere-se principalmente à adequação às 

pressões de organismos profissionais, agindo como uma forma comum de interpretação 

e de ação para tratar os problemas do quotidiano organizacional (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983). O isomorfismo coercitivo, ou coercivo, segundo Machado-Da-Silva 

et al. (2003) usualmente aparece como resultado das pressões formais exercidas por 

instituições externas sobre as organizações. Essas pressões ocorrem, de modo geral, por 

intermédio das ações impostas pelo Estado, que possui o poder de legislar sobre 

determinadas práticas organizacionais, ou ainda por crenças impostas pelo esquema 

interpretativo operante no ambiente (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

 

 

2.2 Relatórios de Sustentabilidade 

 

 A Sustentabilidade, como uma área de pesquisa interdisciplinar, apresenta-se, 

atualmente, como um tema contemporâneo, estando presentes na agenda de governos, 

organizações não-governamentais e, de forma direta, provoca impacto nas atividades 

empresariais. De acordo com Calixto (2013), quando analisados sob a ótica dos 

investimentos de natureza socioambiental, as companhias de diferentes segmentos 

começaram a adotar uma postura com perfil profissional e mais padronizado, em 

especial em países da América Latina. A mesma autora afirma que, por intermédio da 

concentração de empresas multinacionais, bem como a forma pela quais elas formatam 

seu processo de decisão influenciam de forma direta a dinâmica sobre a inserção do 

assunto sustentabilidade em alguns países da região, como Argentina, Chile e Peru, mas 

que, por outro lado, países como Brasil e México apresentam certa independência, 

adotando um modelo de responsabilidade socioambiental peculiar.  

  Da mesma forma, analisando de forma comparativa a publicação de relatórios de 

sustentabilidade de empresas como sede em países como Brasil, Espanha, Portugal e 

Andorra, Carreira e Palma (2012), afirmam que existia, no período pesquisado de 2000 

a 2008, uma divulgação crescente dos relatórios de sustentabilidade, sendo que tal 

comportamento independia das empresas estarem ou não com ações negociadas em 

bolsa, ou ainda, se compunham os índices de referência dos mercados nos quais 

operavam. 

  Os relatórios de natureza social e ambiental, cujo foco seja a sustentabilidade, ao 

contrário dos relatórios econômico-financeiros, possuem duas características distintas, 

que os diferem entre si: primeiramente, deve-se considerar que os relatórios oriundos da 

contabilidade financeira, como Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e 

Demonstração de Fluxo de Caixa possuem obrigatoriedade legal de elaboração e 

divulgação, enquanto que os relatórios de sustentabilidade têm sua divulgação 

facultativa, de acordo com a conveniência da empresa. Outra diferença existente é que 

os relatórios tradicionais possuem uma estrutura padronizada, muitas vezes determinada 



 

 

por órgãos de controle e fiscalização, como a Comissão de Valores Mobiliários, sendo 

que os relatórios de sustentabilidade podem ser publicados de acordo com uma estrutura 

própria, havendo alguns modelos de relatórios, tais como o modelo do Global Report 

Initiative (GRI) e do Relato Integrado (RI), que se constituem em direcionadores de 

uma estrutura sobre as informações de sustentabilidade, mas que podem não contemplar 

todas as informações, em virtude de sua elaboração e publicação ser opcional e não 

regulamentada. Sob esta ótica, há uma ampla discussão no meio acadêmico, podendo 

ser citado como exemplo visões antagônicas sobre o processo de implementação do 

Relato Integrado a nível internacional, havendo posições favoráveis à sua adoção e 

implementação, como a de Adams (2015), assim como posições contrárias e críticas, 

como a apresentada por Flower (2015). 

 Cada vez mais, aumentam as pressões da sociedade e do mercado no sentido de 

que sejam atendidos, simultaneamente, os critérios de relevância social, prudência 

ecológica e viabilidade econômica (SACHS, 2009). Dessa forma, pode-se inferir que a 

confecção e divulgação de relatórios de sustentabilidade não se tratam puramente de 

uma questão de escolha das organizações, tornando-se um dos principais mecanismos 

por meio do qual as empresas compartilham informações sobre seu desempenho de 

sustentabilidade (ELKINGTON, 2012).    

 

2.3 Teoria Institucional e Relatórios de Sustentabilidade 

 

 Quando analisados sob a ótica institucional, as organizações agem norteadas por 

significados partilhados em um entendimento coletivo, em que seria impensável agir de 

outra forma. Por essa perspectiva o comportamento organizacional deve ser dirigido por 

uma aceitação de valores e práticas institucionalizadas (DIMAGGIO, 1988). Em virtude 

deste panorama, os pesquisadores institucionais têm dado maior ênfase ao valor da 

conformidade com o ambiente institucional, que provoca uma tendência para que as 

organizações internalizem regras e normas externas (MEYER; ROWAN, 1977; 

DIMAGGIO; POWELL, 1983). Em seu princípio, a teoria institucional enfatizou a 

legitimidade, que é uma forma de justificativa da institucionalização, das regras, mitos e 

crenças que moldam a realidade social (BERGER; LUCKMANN, 1967; SELZNICK, 

1996).  

  Embora existam diversas escolas do pensamento dentro desta perspectiva, 

segundo Scott (1987), muito da literatura institucional utiliza o conceito de isomorfismo 

para explicar a forma como as características organizacionais são modificadas para 

aumentar a compatibilidade o ambiente em que está inserida (DIMAGGIO; POWELL, 

1983). Assim, o isomorfismo pressupõe que as organizações respondam de maneira 

similar a outras organizações que estão de alguma forma ajustadas ao ambiente 

(SCOTT, 2014). Dessa forma, passam a desenvolver processos semelhantes, com a 

finalidade de facilitar as suas relações interorganizacionais, favorecendo o seu 

funcionamento a partir da utilização de regras socialmente aceitas (MACHADO-DA-

SILVA; FONSECA, 2005). 

  Em seu estudo preliminar, DiMaggio e Powell (1983) abordam que o 

isomorfismo é vantajoso para as organizações, pois a similaridade pode facilitar as 

transações interorganizacionais, bem como pode  favorecer o seu funcionamento interno 

pela incorporação de regras socialmente aceitas. Nessa linha, os dirigentes sentem-se 

instigados a imitar não somente estratégias, mas também arranjos estruturais 

implantados pelos concorrentes e por outras empresas, a fim de atingir o sucesso por 



 

 

eles conquistado, procurando reduzir a incerteza ocasionada por objetivos conflitantes 

(SCOTT, 1983).  

  Nas organizações, esse processo conduz ao surgimento dos chamados mitos 

racionais, que envolve um conjunto de preceitos institucionalizados na sociedade 

moderna, uma concepção socialmente construída e legitimada, acerca da maneira mais 

eficaz de funcionamento das organizações, também conhecida como take for granted, 

ou “é assim que as coisas devem ser feitas” (ZUCKER, 1987). Vários programas e 

tecnologias são adotados nas organizações por força de pressões contextuais, refletindo 

regras e significados fixados por estruturas construídas e institucionalizadas na 

sociedade (GIDDENS, 1989). 

  Neste contexto de institucionalização e adoção de determinados padrões, os 

relatórios emitidos por uma determinada empresa, analisados sob a ótica institucional, 

podem vir a sofrer um processo de isomorfismo, tendo em vista a necessidade dos 

diversos stakeholders interessados nas informações disponibilizadas e nas pressões 

exercidas por eles, seja para fins de natureza econômica, seja para fins de natureza 

social ou mesmo ambiental. Verifica-se, então, uma crescente necessidade em medir os 

impactos ambientais em termos de novos padrões de medida como: o número de 

reclamações públicas, os impactos do ciclo de vida dos produtos, gestão de resíduos, a 

utilização de energia, e água no local de produção, as emissões potencialmente 

poluentes e danosas à camada de ozônio, os riscos e as ameaças ambientais, o 

desempenho por melhores padrões estabelecidos por clientes líderes e pelos fundos de 

investimento ético e verde (ELKINGTON, 2012). 

  Os estudos de Hou e Reber (2011) forneceram tipologias para a análise de 

iniciativas de sustentabilidade empresarial. Enquanto os aspectos econômico, legal, 

ético e filantrópico têm sido amplamente utilizados como categorias em pesquisas 

anteriores, estes autores sugeriram que uma categorização mais lógica seria: meio 

ambiente, diversidade, comunidade e relações com os empregados.  Basu e Palazzo 

(2008) propuseram alguns princípios gerais para a prática da sustentabilidade e um 

aspecto que ocupa papel de protagonismo é a honestidade para com os stakeholders.  

  Dentre os potenciais benefícios oriundos da divulgação de práticas relacionadas 

à sustentabilidade, estão a melhoria da imagem da marca e o avanço do desempenho 

financeiro. Moneva et al. (2007) indicam que uma cultura corporativa que incorpore 

forte compromisso com valores sociais e éticos pode, no longo prazo, atrair e manter os 

melhores funcionários, aumentar a produtividade e evitar infrações legais, o que se 

converteria em melhores resultados em termos financeiros.  

  O predomínio de relatórios corporativos diversos, com conteúdo não 

regulamentado e de divulgação voluntária, resultou em uma oportunidade de pesquisa 

na área de Ciências Contábeis, que tem por objetivo explicar o comportamento 

organizacional, na construção destes relatórios, bem como examinar indicadores 

financeiros e não financeiros.  

           O isomorfismo, bem como o disclousure dos relatórios de sustentabilidade pelas 

empresas, já foram objeto de estudo de diferentes ambientes da contabilidade e 

abordados por diversos autores, tais como Wiseman (1982), Diniz (2003) e Rese e 

Canhada (2010). Tais estudos apontaram para a necessidade de realização de um debate 

sobre o estabelecimento de diretrizes e regulamentações para evidenciaçaõ de 

informações socioambientais, haja vista não haver regularidade e possibilidade de  

comparabilidade, permeando-se a busca de uma padronizaçaõ que permita uma 



 

 

apreciação mais segura para o processo decisório de investidores e outras partes 

interessadas, com a adoção de uma estrutura de divulgação uniforme no tempo. 

 Verifica-se, pois, que as pesquisas que relacionam Teoria Institucional, em 

especial com foco no isomorfismo institucional, tendo como objeto de estudo os 

relatórios de sustentabilidade, se encontram em um estágio incipiente, caracterizando-

se, pois, como um campo fértil para a realização de estudos que busquem investigar o 

comportamento organizacional, em relação a estes aspectos de divulgação voluntária de 

suas ações de sustentabilidade.  

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

  O presente estudo se caracteriza por ser de natureza exploratória, descritiva e 

qualitativa. Por exploratório, de acordo com Cervo, Bervian e Da Silva (2007) entende-

se o estudo que tem como objetivo principal a familiarização com um determinado 

fenômeno a ser estudado, podendo-se obter uma nova percepção deste fenômeno, ou 

ainda, descobrir novas relações entre os elementos componentes de determinada 

situação. Segundo os mesmos autores, estudos do tipo exploratório podem realizar 

descrições precisas de determinada situação, considerando os mais diversos aspectos de 

um problema ou situação.  

 A natureza de um estudo descritivo, segundo Michel (2009), está relacionada à 

verificação e explicação de problemas, fatos ou fenômenos da vida real, com a precisão 

possível, não havendo interferência do ambiente ou do pesquisador no objeto 

pesquisado, relacionando-se diretamente com as pesquisas de natureza qualitativa. 

Segundo Gil (1999, p. 46 ) “tem como objetivo primordial a descrição de determinada 

população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis”.    

 A análise do presente trabalho de pesquisa, por se tratar de análise da Teoria 

Institucional, apresenta características qualitativas, que de acordo com Martins e 

Theophilo (2007) tem sua preocupação direcionada para entender, compreender e 

descrever determinados fenômenos e comportamentos, possuindo aspectos subjetivos e 

orientado para a descoberta de novas relações, mediante análise do processo, e não 

somente de determinado resultado. 

 Como população a ser pesquisada, foi escolhida intencionalmente as cinquenta 

maiores empresas do Brasil, não financeiras, por ativos totais, utilizando-se como base 

de informações a classificação realizada pela Revista Exame, na edição intitulada 

“Melhores e Maiores” empresas do Brasil, divulgada no ano de 2015. 

 De acordo com a relação destas empresas, foi realizada a busca no endereço 

eletrônico de cada uma delas, com o objetivo de localizar os relatórios de 

sustentabilidade, relatórios de responsabilidade social ou equivalentes, divulgados pelas 

empresas, no período de 2011 a 2015. A coleta de dados foi realizada no período de 

Junho a Julho de 2016. 

 Considerando-se o período analisado de cinco anos, e a população de empresas 

de cinquenta empresas, a população total hipotética sujeita a análise resultou em 250 

relatórios de sustentabilidade, divulgados pelas empresas em seus endereços eletrônicos. 

Para a coleta de dados, foi realizada, então, uma pesquisa documental, que segundo 

Martins e Theóphilo (2007), se constitui na busca de material não editado, tais como 

relatórios, que podem subsidiar os achados e possibilitar o entendimento de determinada 

situação.  



 

 

 Do total da população de 250 relatórios, foram analisados uma amostra de 176 

relatórios, localizados nos endereços das respectivas empresas. A diferença entre a 

população e a amostra decorre do fato de que diversas empresas não apresentaram os 

relatórios em todos os anos pesquisados, em virtude dos mesmos não terem sua 

divulgação obrigatória, acrescido ao fato de que, em relação aos relatórios do ano de 

2015, pode ter havido divulgação posterior à data da coleta de dados.  

 Como método inicial de tratamento dos dados, os relatórios coletados foram 

selecionados por empresa e por ano de publicação. Posteriormente, foram tabuladas em 

planilha eletrônica as informações relativas ao título do relatório atribuído pela empresa, 

número de páginas do relatório, bem como a estrutura do relatório, presente no sumário, 

índice ou nome semelhante.  

  Para fins de análise dos relatórios de sustentabilidade, visando apurar a 

existência de indícios de isomorfismo institucional no período, foram utilizados os 

elementos que compõem os relatórios, com especial atenção aos títulos e sub-títulos que 

compunham a estrutura dos relatórios, com a finalidade de identificar práticas e textos 

com características semelhantes, no decorrer dos anos, que permitissem identificar 

elementos isomórficos. Tais elementos foram submetidos à analise do sotware NVivo 

Versão 11, que permitiu as seguintes análises: principais palavras que constavam dos 

relatórios; formação de clusters das empresas que apresentaram maior similaridade de 

palavras presentes na estrutura, utilizando-se o coeficiente de correlação de Pearson e; 

inferências sobre o isomorfismo institucional, com base nos clusters oriundos dos 

relatórios de diferentes empresas, de diferentes períodos de tempo. 

 Por se tratarem de relatórios de natureza voluntária, sob os quais não há uma 

estrutura definida em normas ou leis, a presença de isomorfismo pode demonstrar a 

existência de empresas que servem de “modelo” para outras e que servem de 

direcionadoras de comportamentos relativos à estrutura dos relatórios de 

sustentabilidade.  

   

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

  Antes de se iniciar a análise dos dados, na busca de elementos que permitissem 

afirmar a existência de grupos ou sub-grupos de empresas com relatórios semelhantes, 

foi realizada uma análise descritiva dos dados levantados, por intermédio de um 

trabalho de natureza exploratória. 

 Nesta análise descritiva, a primeira característica a ser destacada diz respeito à 

diversidade de nomes que foram encontrados, quando do levantamento dos relatórios 

que continham informações a respeito da temática sustentabilidade. Os títulos 

encontrados foram os seguintes: 

 

• Relatório Anual 

• Relatório de Sustentabilidade 

• Relatório Anual da Administração 

• Relatório Anual e de Sustentabilidade 

• Relatório de Gestão e Sustentabilidade 

• Anuário de Responsabilidade Corporativa 

• Relatório de Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa 

• Relatório Corporativo de Responsabilidade Social Empresarial 



 

 

 

  Como se tratam de relatórios de divulgação voluntária, se verificou a 

inexistência de um padrão quanto ao título que as organizações atribuem a este tipo de 

relatório, o que pode indicar uma diversidade quanto aos objetivos e intenções que estas 

organizações de grande porte manifestam, quando da divulgação de tais informativos 

aos mercados e à sociedade. 

 A seguir, foi realizada uma análise quanto ao número de páginas dos relatórios, 

que podem indicar uma maior ou menor divulgação de informações. Ressalta-se que, 

em alguns casos, o número de páginas não representa necessariamente maior 

detalhamento de informações, pois como as informações são voluntárias, cada empresa 

pode escolher quais informações divulgar, segundo seus interesses. 

 O relatório mais conciso apresentou 17 páginas, enquanto que o relatório com 

maior número de páginas apresentou um total de 603 páginas. Tal disparidade pode ser 

analisada em conjunto com as primeiras informações reveladas, uma vez que, enquanto 

há empresas que apenas divulgam as informações de sustentabilidade em seus 

relatórios, outras inserem dados sobre a gestão corporativa, sendo que há também 

assuntos relativos à responsabilidade social e outros, que são inseridos em um único 

relatório. Como não há normas que estabeleçam o mínimo ou o máximo de informações 

a serem relatadas, cada organização gerencia as suas informações, podendo haver 

relatórios com informações mais ou menos detalhadas, a critério da organização.  

 Nesse ponto, cabe uma observação quanto à discricionariedade das informações 

prestadas pelas organizações. Foram encontrados diversos relatórios que continham 

pareceres de asseguração, especialmente para aqueles que apresentam, no conjunto das 

informações prestadas, os indicadores GRI. Dessa forma, pode-se afirmar que a 

discricionariedade das informações voluntárias prestadas não se aplica às informações 

que foram objeto de asseguração ou outra forma de verificação, por parte de empresas 

certificadoras ou de auditoria independente.  

 Com relação ao ano de publicação, o período que apresentou o maior número de 

relatórios publicados, de acordo com a pesquisa, foi o ano de 2014, com 44 empresas 

divulgando seus relatórios. O ano que apresentou o menor número de relatórios 

disponibilizados foi o ano de 2015, com 19 relatórios. Entretanto, cabe destacar que, 

como os relatórios são voluntários, não há prazo para publicação. Quando do 

estabelecimento de uma data de corte na coleta de dados (31/07/2016), a situação 

encontrada foi a descrita, ressalvando-se que, após essa data, as organizações podem ter 

divulgado seus relatórios, mas não foram objeto de análise por esta pesquisa. 

 Em um segundo momento, os dados tabulados foram organizados por ano de 

publicação, tendo por foco o quantitativo absoluto de expressões citadas, presentes nos 

sumários dos relatórios das diversas organizações. Os resultados apurados, com as 

respectivas citações na estrutura dos relatórios, são os apresentados no quadro 1: 

 



 

 

Quadro 1: Expressões presentes na estrutura dos relatórios de sustentabilidade 
2011 2012 2013 2014 2015 

Balanço Social (2)  Balanço Social (2) Balanço Social (3) Balanço Social (2) 

   Cadeia de Valor 

(2) 

 

Compromisso (6)     

 Comunidade (2)    

Desempenho 

Ambiental (3) 

Desempenho 

Ambiental (3) 

Desempenho 

Ambiental (3) 

  

Desempenho 

Econômico (2) 

Desempenho 

Econômico (3) 

Desempenho 

Econômico (2) 

  

Desempenho 

Social (3) 

Desempenho 

Social (3) 

Desempenho 

Social (2) 

  

Desempenho 

Socioambiental 

(3) 

Desempenho 

Socioambiental 

(2) 

Desempenho 

Socioambiental 

(3) 

  

Dimensão 

Ambiental (4) 

Dimensão 

Ambiental (2) 

Dimensão 

Ambiental (2) 

  

Dimensão 

Econômica (3) 

Dimensão 

Econômica (2) 

Dimensão 

Econômica (2) 

Processo de 

Relato (4) 

 

Dimensão Social 

(3) 

Dimensão Social 

(3) 

Dimensão Social 

(3) 

  

Gestão Ambiental 

(2) 

Estrutura 

Corporativa (2) 

Desempenho 

Operacional (2) 

  

  Desempenho 

Operacional e 

Financeiro (2) 

  

  Fornecedores (2) Estratégia (2)  

  Desempenho 

Financeiro (2) 

  

Governança 

Corporativa (6) 

Governança 

Corporativa (6) 

Governança 

Corporativa (7) 

Governança 

Corporativa (6) 

Governança 

Corporativa (4) 

Meio Ambiente 

(2) 

Meio-Ambiente 

(3) 

Meio-Ambiente 

(5) 

Meio-Ambiente 

(7) 

Meio-Ambiente 

(2) 

 Pessoas (2)  Gestão de Pessoas 

(2) 

Gestão de Pessoas 

(2) 

  Negócios (3) Negócios (2)  

Relacionamentos 

(5) 

Relacionamentos 

(5) 

Relacionamentos 

(3) 

Relacionamentos 

(6) 

 

Responsabilidade 

Ambiental (2) 

Responsabilidade 

Ambiental (2) 

Responsabilidade 

Ambiental (2) 

  

Sustentabilidade 

(3) 

 Sustentabilidade 

(3) 

 Sustentabilidade 

(2) 

   Visão de 

Sustentabilidade 

(2) 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

  Por meio desta análise, foi possível verificar que, mesmo não sendo de caráter 

obrigatório, a divulgação dos relatórios de sustentabilidade apresentou uma mudança 

substancial nas suas estruturas, do ano de 2013 para o ano de 2014, tendo por base as 

expressões citadas. Até o ano de 2013, as divulgações tinham como ponto central, em 

suas estruturas, a apresentação de termos ligados ao desempenho, seja ele econômico, 



 

 

ambiental ou social, ou ainda, socioambiental, bem como uma segregação das 

informações complementares em dimensões ambiental, econômica e social.  

 Por sua vez, a partir do ano de 2014, ocorreu uma alteração estrutural na 

divulgação, não havendo mais menção ao desempenho ou às dimensões, de forma 

voluntária, havendo uma maior ênfase na divulgação a respeito de como foi realizado o 

processo de relato, bem como nos aspectos ligados à governança corporativa e aos 

relacionamentos com partes interessadas. 

 Neste ponto, cabe destacar que, mesmo sendo de adoção voluntária, a maioria 

das organizações da amostra adotam os padrões GRI, que em maio de 2013 publicou a 

versão das diretrizes G4, considerada pela entidade como uma evolução da versão G3. 

De acordo com GRI (2013) o objetivo das diretrizes G4 é auxiliar os relatores a elaborar 

os relatórios de sustentabilidade de forma relevante, bem como tornar o processo de 

divulgação sobre questões de sustentabilidade uma prática padrão entre as entidades. 

Uma das principais alterações que as novas diretrizes apresentaram, em sua versão G4, 

por exemplo, foi a mudança  da divulgação de níveis de “C, B e A” para “essencial e 

abrangente”.  

 Considerando as informações constantes no Quadro 1, pode-se verificar a 

existência de indícios de isomorfismo de natureza normativa, uma vez que se refere à 

adequação oriunda das pressões de organismos profissionais, promovendo meios 

comuns para interpretação e ação organizacional, visando tratar problemas do 

quotidiano organizacional, conforme previsto por Dimaggio e Powell (1983). 

 Como próxima etapa de análise dos relatórios coletados, os dados foram 

submetidos ao software NVivo, Versão 11, visando apurar quais as palavras que mais 

foram utilizadas, no período analisado, na estrutura dos relatórios de sustentabilidade, 

bem como detectar a presença de clusters, com a possível existência de elementos que 

permitissem a verificação de isomorfismo institucional. 

  Foram consultadas as palavras com mais de 5 letras, excluindo-se preposições, 

adjetivos e advérbios, que pudessem estar presentes na amostra. Os resultados da 

primeira análise encontram-se no Quadro 2: 

Quadro 2: Frequência de palavras utilizadas na estrutura dos relatórios 

Palavra Frequência 

desempenho 66 

gestão 55 

social 54 

governança 47 

ambiental 44 

corporativa 39 

ambiente 38 

sustentabilidade 37 

estratégia 33 

dimensão 27 

responsabilidade 22 

operacional 21 

perfil 20 

pessoas 20 

Fonte: dados da pesquisa 



 

 

 

  Pode-se verificar, pelo dados apurados, que as palavras mais presentes na 

estrutura dos relatórios de sustentabilidade das 50 maiores empresas não financeiras do 

Brasil foi Desempenho, com 66 menções, e Gestão, com 55 menções. Das 14 palavras 

apresentadas, que obtiveram frequência igual ou superior a 20, 6 possuem enfoque 

econômico (desempenho, econômico, governança, corporativa, estratégia e 

operacional), 2 possuem enfoque ambiental (ambiental e ambiente), 2 possuem enfoque 

social (social e pessoas) e 4 possuem enfoque neutro (sustentabilidade, dimensão, 

responsabilidade e perfil).  

 Neste contexto, a análise demonstra que, embora os relatórios tenham a intenção 

de revelar as informações relativas à Sustentabilidade Empresarial, que possui aspectos 

econômicos, sociais e ambientais, o enfoque econômico acaba por prevalecer na 

estrutura destes relatórios. 

 Quando da análise da formação de clusters, por similaridade de palavras, não foi 

possível determinar quaisquer inferências a respeito da existência de isomorfismo 

mimético, em virtude dos seguintes fatos analisados: a) os clusters formados 

apresentaram-se muito dispersos, sendo que vários clusters foram agrupados tomando-

se por base os relatórios das próprias empresas, em anos diferentes; b) ocorreu a 

formação de clusters entre empresas de diferentes setores, de diferentes períodos. Por 

exemplo: Toyota 2011 e Brasken 2014; Odebrecht 2011 e Embraer 2015; Walmart 2011 

e Telefonica 2015; TIM 2011 e Sabesp 2014; Cemig 2013 e LATAM 2015; Samsung 

2011 e BRF 2012, 2013 e 2014.  

 Dessa forma, com base nas informações coletadas e nas análises realizadas, se 

verificou as seguintes evidências com relação aos Relatórios de Sustentabilidade, 

quando confrontados com os pressupostos da Teoria Institucional, em especial com 

relação ao isomorfismo institucional: não foram encontrados elementos de isomorfismo 

coercitivo, pois não existem regulamentos ou leis que tornem a divulgação dos 

Relatórios de Sustentabilidade forma obrigatória; foram detectados indícios de 

isomorfismo normativo, pois ocorreu uma mudança nas expressões chave utilizadas 

pelas empresas pesquisadas, em virtude da alteração das diretrizes propostas pelo GRI, 

que mesmo não sendo obrigatórias, são consideradas como legítimas e reconhecidas 

pelos atores usuários das informações oriundas dos relatórios de sustentabilidade; e por 

fim, não foram identificados, no presente estudo, elementos que permitam afirmar a 

existência de isomorfismo mimético, uma vez que não ocorreu a formação de clusters 

entre as empresas pesquisadas, nos períodos analisados.  

 Os resultados contrastam, em parte, com os apresentados por Sampaio et al 

(2012), que verificaram a presença de isomorfismo com relação aos indicadores sociais 

internos e externos nos relatórios anuais e de sustentabilidade, mas não nos indicadores 

ambientais e nas diretrizes GRI, quando analisado o setor de mineração no período de 

2005 a 2009.  

 Por sua vez, Silva, Coelho e Cavalcante (2016), ao analisar o setor de energia 

elétrica, encontraram evidências da presença de isomorfismo coercitivo e normativo nos 

relatórios de sustentabilidade  de empresas que compunham o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), no período 2011 a 2014, verificando uma amostra 

de dez empresas. Ressalta-se que, por ser um setor altamente regulado, o setor de 

energia elétrica, possuindo regras e normas legais próprias, permite que forças 

coercitivas sejam detectadas. Neste quesito, a presente pesquisa apresenta resultados 

diversos, não sendo possível afirmar a presença de forças isomórficas coercitivas, uma 



 

 

vez que a análise se deu nas empresas em virtude de seu porte, possuindo ramos de 

atividade e setores de atuação diversos.  

 O resultado encontrado por Martinez-Ferrero e Garcia-Sanchez (2016), embora 

se tratando de um estudo de natureza quantitativa, ao tratar dos aspectos isomórficos 

que levam à procura por asseguração dos relatórios de sustentabilidade, em uma 

amostra de 696 companhias, de diversos setores, tamanhos e países, no período de 2007 

a 2014, demonstram, também, a predominância do isomorfismo normativo. A presente 

pesquisa complementa estes achados, pois, por intermédio de uma abordagem 

qualitativa, das cinqüenta maiores empresas do Brasil, também identificou indícios de 

que o isomorfismo normativo é o mais presente, quando da análise de relatórios de 

sustentabilidade. 

 Quando observados sob a ótica teórica, considera-se que esta pesquisa contribui 

pela utilização de uma abordagem de análise dos relatórios de sustentabilidade, que 

possuem divulgação voluntária, não usualmente utilizada. Como contribuição empírica, 

por meio da metodologia qualitativa utilizada, forneceu-se evidências da existência de 

movimentos isomórficos normativos, mediante análise da estrutura dos relatórios de 

sustentabilidade publicados, o que permite uma compreensão de como ocorre a 

divulgação e disseminação das informações voluntárias de natureza econômica, social e 

ambiental, por parte das cinquenta maiores empresas do Brasil.  

 

5. CONCLUSÕES 

 

  O presente artigo apresentou como objetivo principal verificar a existência de 

indícios de isomorfismo institucional, quando considerada a estrutura de divulgação 

utilizada nestes relatórios. De acordo com os resultados apurados, sob a ótica da Teoria 

Institucional, foi possível verificar a existência de indícios de isomorfismo institucional, 

sob o aspecto normativo, em virtude da alteração dos principais termos utilizados na 

estrutura dos relatórios de sustentabilidade, no período pesquisado. A existência de um 

órgão direcionador da estrutura dos relatórios, no caso o GRI, que alterou a estrutura de 

suas diretrizes, promoveu uma mudança no foco da divulgação por parte das empresas, 

mesmo tais informações não tendo caráter obrigatório. Por outro lado, não foram 

encontrados elementos que permitissem identificar a existência de isomorfismo 

coercitivo ou mimético, nas empresas pesquisadas e no período analisado.  

 De forma complementar, o artigo buscou descrever os principais tópicos da 

estrutura dos relatórios de sustentabilidade divulgados pelas cinquenta maiores 

empresas do Brasil, tais como os títulos utilizados para divulgação, que apresentam 

diversidade, e as principais palavras que figuram na estrutura de tais relatórios, que 

permitiram afirmar a existência de um enfoque direcionado aos elementos econômicos, 

não havendo o esperado equilíbrio entre os elementos sociais e ambientais, uma vez que 

se tratam de relatórios de sustentabilidade, em sua visão mais abrangente. 

 Assim sendo, considera-se que foram cumpridos os objetivos e foram revelados 

os indícios de isomorfismo institucional de natureza normativa, nos relatórios 

divulgados pelas organizações brasileiras, no que diz respeito às informações sobre 

sustentabilidade, em relação à sua estrutura, no período de 2011 a 2015. 

 Recomenda-se, para pesquisas futuras, a utilização de amostras setoriais, ou 

ainda, uma maior abrangência do estudo, com as 500 maiores empresas do Brasil que 

divulgam informações sobre sustentabilidade, visando detectar a existência de outros 



 

 

aspectos previstos na Teoria Institucional, tais como os pressupostos da Teoria da 

Legitimidade ou, ainda, do Institucionalismo Histórico. 
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