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RESUMO 

O objetivo deste estudo é identificar a justificativa presente nos argumentos utilizados pelos 

gestores para se legitimarem frente ao desempenho organizacional das empresas que estão sob 

sua gestão. Para realização da investigação, foram utilizados os Relatórios da Administração 

das cinco melhores e das cinco piores empresas no ano de 2015, conforme informações 

publicadas pela revista Exame no ano de 2016. Para a análise dos relatórios, utilizou-se como 

método a análise do discurso do posicionamento dos gestores, buscando-se significação dos 

seus argumentos,  com a intenção de identificar como estes profissionais  buscam legitimarem-

se frente aos  usuários das demonstrações. Para tal, vale-se de um instrumento teórico de análise 

fundamentado nos pressupostos da teoria da legitimidade. As evidências indicam que os 

gestores são positivos quanto ao desempenho e eficiência das suas empresas, assumindo 

parcialmente a responsabilidade pelos desempenhos de suas organizações. 

 

Palavras-chave: Legitimação; Desempenho; Análise do Discurso. 

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A Teoria da legitimidade baseia-se na noção de que a empresa opera em sociedade por 

meio de um contrato social, comprometendo-se a realizar várias ações socialmente desejadas 

em troca de aprovação dos seus objetivos, de outras recompensas e de sua sobrevivência 

(Guthrie & Parker, 1989). Lindblom (1994), citado por Silva e Sancovschi (2006), argumenta 

que a busca dos gestores por legitimar suas ações gera significativo impacto na forma e no 



 

 

conteúdo da evidenciação corporativa. Segundo a autora, os gestores das empresas podem 

tentar alterar, por meio da divulgação de informações em seus relatórios anuais, as percepções 

sociais, as expectativas, ou os valores da sociedade como parte de um processo de legitimação. 

 No processo da busca da legitimidade, as organizações, como atores sociais, são 

representadas por seus gestores, os quais tomam decisões e agem em nome da organização. 

Estes gestores representam uma parte primordial no processo de legitimação, exercendo 

múltiplos papeis na organização. (Mendoça & Helal, 2011). 

 Na construção do estudo, utiliza-se como método a Análise do Discurso (AD), valendo-

se dos pressupostos da Teoria da Legitimidade para a construção do dispositivo teórico de 

análise. A AD considera que a linguagem não é transparente e procura detectar como ela 

significa, onde o discurso é visto como detentor de uma materialidade simbólica própria e 

significativa. Com a análise do discurso pretende-se aprender a prática da linguagem, ou seja, 

o homem falando, além de procurar compreender a língua enquanto trabalho simbólico que faz 

e dá sentido, posicionando o objeto em relação ao homem e sua história (Silva & Sancovschi, 

2006) na busca por uma verdade oculta atrás do texto, onde há gestos de interpretação que o 

analista com seus dispositivos deve ser capaz de compreender, buscando a significação do 

discurso à luz da teoria (Orlandi, 1999). 

O dispositivo de análise tem como característica colocar o dito em relação ao não dito, 

o que o sujeito diz em um lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com 

o que é dito de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz mas 

que constitui igualmente os sentidos  de suas palavras. (Orlandi, 1999). Neste estudo utiliza-se 

o dispositivo a partir do pressuposto moral, que tem origem na Teoria da Legitimidade, para a 

qual segundo Suchman (1995), a legitimidade moral evidencia sobre se a atividade escolhida 

pelas organizações é a coisa certa a se fazer. 

 Diante do exposto, foi desenvolvido uma proposta investigativa que consiste em buscar 

compreender, a partir da Análise do Discurso, quais são os argumentos usados pelos gestores 

para explicar ao público externo o desempenho experimentado pela organização que está sob 

sua gestão.  

Verificou-se que a maioria das empresas analisadas utiliza os mesmos discursos sobre 

os seus desempenhos, tanto positivos quanto negativos. A maioria dos gestores deixa claro que 

os problemas enfrentados não são de responsabilidade direta das empresas, não podendo 

modificá-los. Assim, para se chegar a este resultado, o estudo reúne, além desta seção 

introdutória, com uma seção onde aborda-se a revisão teórica da legitimidade, bem como uma 

revisão da literatura dos principais fundamentos da análise do discurso. Na sequência, tem-se o 

delineamento do método, descrevendo a constituição do corpus, além da construção do 

dispositivo de análise na seção 4, seguido pelas considerações finais na quinta seção. 

2 REVISÃO TEÓRICA E DA LITERATURA 

2.1 TEORIA DA LEGITIMIDADE 

 A Teoria da Legitimidade baseia-se na ideia de que existe uma espécie de contrato social 

entre as organizações e a sociedade em que atuam, representando um conjunto de expectativas 

implícitas ou explícitas de seus membros a respeito de como elas devem operar (Dias Filho, 

2007). Esta teoria tem suas raízes na teoria Institucional, que estuda o inter-relacionamento 

entre o indivíduo, a organização e o meio ambiente (Machado, 2014). 

 Deegan (2002) acrescenta que quando a sociedade não está convencida de que a 

organização está operando em um nível aceitável, ou legítimo, pode efetivamente revogar o 

"contrato"  da organização para continuar suas operações. Uma entidade que passa a fazer parte 



 

 

de um novo ambiente tem a opção de aceitar e adequar-se aos padrões já definidos e 

legitimados, diminuindo o risco de sua não aceitação pelas demais organizações e indivíduos 

(Boff, 2007). 

 Ainda segundo Deegan (2002) a teoria da legitimidade é uma teoria de sistemas 

orientados, e o seu pressuposto é de que as entidades são influenciadas e influenciam a 

sociedade onde atuam. Nesta perspectiva a política de divulgação adotada é considerada uma 

importante ferramenta pela qual os gestores podem influenciar a percepção do exterior sobre a 

sua empresa (Penedo, Pimentel, Magro & Tabucho, 2004). 

 Penedo, Pimentel, Magro e Tabucho (2004) enfatizam que a teoria da legitimidade é um 

recurso para explicar que as empresas por si só não são consideradas como tendo um direito 

inerente aos recursos, ou mesmo a existir. Elas existem até o limite em que a sociedade, em 

particular, considera que elas são legítimas e, se for necessário, a sociedade confere à 

organização o estado de legitimidade.   

 Dowling e Pfeffer (1975) consideram que a legitimidade pode ser avaliada pelo exame 

dos valores e normas que predominam na sociedade. As normas sociais e os valores não são 

imutáveis, portanto mudá-los constitui uma motivação para a alteração organizacional e uma 

fonte de pressão para a legitimação organizacional. 

 Suchman (1995) é amplamente citado nas publicações acerca da teoria da legitimidade. 

Esse autor argumenta que a organização pode buscar a legitimidade de suas operações de três 

formas: pragmática, moral e cognitiva. A legitimação pragmática corresponde à conduta prática 

e imediata da empresa em resposta às percepções de seu público particular. A legitimação moral 

repousa na avaliação normativa positiva da empresa e de suas atividades. Já a legitimação 

cognitiva ocorre mediante aceitação da empresa como necessária ou inevitável obtida mediante 

a compreensão social (Machado & Ott, 2015). 

 A legitimidade moral tem quatro formas: as avaliações de resultados e suas 

consequências; a avaliação de técnicas e procedimentos; as avaliações de categorias e estruturas 

e a avaliação de líderes e representantes, que embora seja mais rara, ainda assim é 

conceitualmente mais importante. (Suchman, 1995). 

 A legitimidade por avaliação dos resultados e suas consequências pressupõe que as 

organizações são julgadas pelo que elas realizam. A legitimidade da avaliação de técnicas e 

procedimentos prediz que além de produzir consequências socialmente valorizadas, as 

organizações também podem obter a legitimidade moral, abrangendo técnicas e procedimentos 

socialmente aceitos. (Suchman, 1995). 

 Na legitimidade das avaliações de categorias e estruturas, o público vê as estruturas 

organizacionais como indicador de capacidade socialmente construída da organização para 

realizar os diferentes tipos de trabalho. A estrutura organizacional transmite a mensagem de 

que  a empresa age com fins coletivamente valorizados de forma correta e adequada. (Meyer & 

Rowan, 1977). O quarto tipo de legitimidade moral é a legitimidade da avaliação de líderes e 

representantes, que repousa sobre o carisma de cada um dos líderes da organização. Este tipo 

de legitimidade tende a ser transitória e idiossincrática, ao passo que é particular e íntimo de 

cada líder. (Machado, 2014). 

 Suchman (1995) sugeriu três desafios gerais da legitimação: (i) ganhar a legitimação, 

que pode ser entendido por exemplo em uma situação em que ao inserir uma nova atividade no 

mercado, onde praticamente não há precedentes, a organização enfrenta a difícil tarefa da 

aceitação; (ii) manter a legitimidade enfrenta três aspectos problemáticos que seriam: os 

públicos são frequentemente heterogêneos, a estabilidade muitas vezes implica rigidez e a 

institucionalização gera a sua própria oposição  e (iii) recuperar a legitimidade representa uma 

resposta reativa a uma crise imprevista (Machado & Ott, 2015). 



 

 

 Para Meyer e Rowan (1977), a introdução de novas práticas e instrumentos  no processo 

operacional ou gerencial de empresas é vinculado aos objetivos de continuidade. Para estes 

autores, a racionalidade está na adoção de instrumentos percebidos como legítimos pela 

sociedade. Portanto, o bom desempenho da organização, ou a sua permanência no mercado, 

não estão ligados somente a eficácia de fatores técnicos, mas também a capacidade de 

desenvolver processos e práticas socialmente aceitáveis. 

 No que se refere a estratégias de legitimação, Lindblom (1994) afirma que elas podem 

ser reativas ou proativas. Estratégias reativas são implementadas quando as partes interessadas 

estão insatisfeitas com algum aspecto de desempenho da entidade. As estratégias proativas são 

usadas para evitar problemas futuros no tocante à legitimidade organizacional. Dessa forma, os 

gestores podem adotar, de forma isolada ou concomitantemente, quatro espécies de 

comportamento que visam legitimar sua existência no meio em que atuam. 

 O primeiro comportamento concentra-se na formação e informação do público acerca 

das mudanças organizacionais e desempenho das atividades empresariais. O segundo consiste 

na manipulação da percepção social sobre o atual desempenho e atividades da organização sem 

que sejam necessárias alterações do comportamento empresarial. O terceiro comportamento 

contempla a manipulação da percepção do cliente alvo, desviando a atenção sobre assuntos que 

possam causar danos à imagem empresarial. Por fim, o quarto posicionamento propõe 

manipular as expectativas externas do público no que se refere ao desempenho organizacional 

no futuro (Corrêa, Barbosa, Freitas & Silva, 2014). 

 As organizações concorrem entre si pela legitimidade e aceitação de seus stakeholders 

(interessados, grupos de interesse, agentes). Assim, a capacidade e a habilidade de influenciar 

as definições da realidade dos membros da sociedade das quais elas dependem são 

determinantes, pois, de forma geral, fazem com que suas ações sejam percebidas como corretas 

e apropriadas e, dessa forma, obter a legitimidade, deve ser visto como autoridade 

organizacional e um aspecto fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento da 

organização (Mendonça & Helal, 2011).  

 Segundo Mendonça e Amantino-de-Andrade (2003), a avaliação da sociedade quanto à 

utilidade e à legitimidade das atividades das organizações depende, na maioria das vezes, das 

informações obtidas nas ações de evidenciação da organização. Assim, ao escolher os 

instrumentos gerenciais que irão compor a prática gerencial da organização, há necessidade de 

uma reflexão sobre como estes instrumentos irão auxiliar os gestores a mantê-la no mercado e 

a torná-la legítima, de modo que a empresa possa continuar operando reconhecidamente por 

mais tempo. 

 Segundo Parsons (1956), citado no estudo de Rossoni (2009), as organizações têm 

metas específicas, que variam de acordo com a sua orientação e que devem contribuir de alguma 

forma com a sociedade. Uma das maneiras que os administradores podem utilizar para 

evidenciar a atuação da empresa para seus stakeholders é utilizar os relatórios contábeis 

divulgados anual ou trimestralmente. 

 Nas últimas décadas diversos estudos  enfatizam  a teoria da legitimação no âmbito 

organizacional. A partir da década de 1970, pesquisas internacionais buscam compreender  os 

aspectos relacionados  ao processo de legitimação  desenvolvido  nas organizações, e mais 

recentemente  também se têm pesquisas nacionais. (Machado & Ott, 2015). 

 Dowling e Pfeffer, em 1975, analisou que as organizações precisam estabelecer 

congruência entre os valores sociais das suas atividades e as normas do sistema social do qual 

fazem parte. Pfeffer (1981), em 1981, afirmou que as organizações buscam a legitimidade a 

fim de garantir o compromisso com as partes interessadas, tanto internas quanto externas e 

Suchman (1995), em 1995, estudou os aspectos da legitimidade. 



 

 

 Em 2002 os estudos de Deegan forneceram uma visão geral da teoria da legitimidade 

que colabora para explicar o porquê de os gestores optarem por divulgar as informações da sua 

organização. Campbell, Craven & Shrives (2003) analisaram que a teoria da legitimidade pode 

ser demonstrada dependendo do grau de associação encontrada entre os padrões de divulgação 

e mudanças na opinião da sociedade, enquanto Archel, Husillos, Larrinaga e Spence (2009) 

procuraram ampliar o alcance da teoria da legitimidade por meio de uma análise detalhada das 

ligações que existem entre as estratégias de legitimação das empresas e as características do 

ambiente político em que são desenvolvidas. Já em 2010, Fank e Beuren (2010) identificaram 

as estratégias de legitimidade da tipologia de Schumann de 1995. 

 

2.2. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DO DISCURSO 

 Segundo Martins e Theóphilo (2009), a AD consiste em analisar a estrutura de um texto 

e a partir disto compreender as ideias presentes nele, por sua significação. Esta análise parte do 

pressuposto de que em todo o discurso há um sentido oculto que pode ser captado, o qual, sem 

uma técnica apropriada, permanece inacessível. 

 Para tal, o foco de interesse da AD é a construção de procedimentos capazes de 

transportar o leitor a compreensões menos óbvias, mais profundas através da desconstrução do 

literal, do imediato. Assim, a AD permite compreender o significado da mensagem tanto 

explicito ou implícito, não só o que se fala, mas como se fala, levando em consideração os 

aspectos verbais e não verbais (Martins & Theóphilo, 2009). Dessa forma, esse dispositivo de 

análise aborda as inovações nas práticas de leitura, abrindo espaço para as novas interpretações 

sobre a linguagem, contribuindo para que seja feita uma análise completa do que está sendo 

lido (Fonsêca, 2014). 

 Para Grangeiro (2005), a AD foi fundada na França entre os anos 60 e 70 no século 

passado e seu precursor foi o filósofo francês Michel Pêcheux, que se inspirou no exemplo de 

Ferdinand Saussure sobre como trabalhar no seu próprio método (Oliveira, 2011). Ferdinand 

Saussure definiu a língua como um sistema que possui um funcionamento, uma ordem própria. 

Essa definição é extremamente relevante para a AD, pois Pêcheux fez reflexões sobre essa 

definição e encontrou brechas para a teoria do discurso (Oliveira, 2011). 

 A AD francesa se constitui como uma disciplina de confluência, uma vez que se 

inscreve em um lugar em que se juntam três regiões de conhecimentos, que são: o materialismo 

histórico, como uma teoria das formações sociais, inclusive então a ideologia; a linguística, 

como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação; e por fim, a teoria do 

discurso, como determinação histórica dos processos semânticos (Brasil, 2011). 

 Existe uma primeira grande divisão entre a AD europeia e a americana. Do lado da 

americana está a tendência de uma análise empiricista, ou seja, baseada na experiência como 

única responsável pela formação das ideias, e do lado europeu a tendência materialista em que 

o sujeito, a história e a linguagem estão conectados na relação com a interpretação do discurso 

(Orlandi, 2005).  

 A classificação e a utilização da AD nas ciências sociais encontram-se permeadas por 

uma certa problemática que reflete uma falta de consenso entre autores (Cappelle, Melo & 

Gonçalves, 2003). Bardin (1979) sustenta que a AD pertence ao campo da análise de conteúdo, 

justificando que se trata de uma técnica cujos procedimentos têm como objetivo a conclusão 

acerca de uma estrutura profunda a partir de efeitos de superfície discursiva. A autora diz, ainda, 

que a AD tem por objetivo substituir e destruir a análise de conteúdo. De outra forma, Minayo 

(2000) considera que a AD é uma proposta de trabalhar a linguagem de forma diferente da 

análise de conteúdo. Para a autora, a AD está situada entre a linguística tradicional e a análise 



 

 

de conteúdo, diferenciando-se por constituir uma prática-teórica historicamente definida. A 

autora defende que a AD busca desvendar os mecanismos de dominação que se escondem sob 

a linguagem, não se tratando nem de uma teoria descritiva, nem explicativa. 

 Para Orlandi (2001), a AD parte da condição de produção do texto para interrogar sua 

interpretação que está relacionada aos diversos tipos de linguagem e, por isso, pode tomar 

formas variadas. Fiorin (2000) explica que, na AD, devem-se considerar também as relações 

entre enunciador e enunciatário, em que o primeiro procura convencer o segundo, o qual busca 

interpretar o primeiro. Esse fato implica conceber o ato de comunicação como um complexo 

jogo de manipulação que visa a fazer o enunciatário crer naquilo que se transmite. 

 Nesse caso, segundo Cappelle, Melo e Gonçalves (2003) percebe-se que os dois campos 

teóricos assumem sentidos distintos porque tomam direções inversas: a AD parte da enunciação 

para o discurso e a análise de conteúdo, do discurso para a enunciação, ou seja, a AD não visa 

o que o texto quer dizer, como é a posição da análise de conteúdo em face de um texto, mas 

como ele funciona diante de um determinado contexto social e histórico. De forma geral, a  

3 CONSTRUÇÃO E DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

 A estratégia metodológica utilizada neste estudo fundamenta-se na realização de uma 

Análise do Discurso presente nos relatórios da administração das melhores e piores empresas 

no ano de 2015, conforme o anuário publicado pela revista Exame em 2016. Foram analisadas 

as 5 empresas com o melhor desempenho (Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, 

Ambev e Banco Santander) e as 5 empresas com o pior desempenho (Vale, Petrobras, 

Eletrobrás, Oi e Gerdau).  

 A escolha das dez empresas, sendo cinco de cada grupo, fornece condições suficientes 

para a análise, visto que de acordo com o método, a delimitação do corpus deve ser coerente 

com as demais etapas do processo e alinhada com o instrumento teórico de análise, sendo 

prerrogativa do pesquisador a satisfação de todas as necessidades metodológicas (Orlandi, 

1999). 

 Os Relatórios de Administração objeto de análise desta investigação o Nos relatórios da 

administração foram identificados as justificativas do gestor para o desempenho da organização 

pela qual ele é responsável e, em seguida, foi feita uma AD sobre os argumentos mapeados. 

Esta seleção constituiu o corpus objeto de análise, contemplando o objetivo do estudo em 

analisar a fala do gestor sobre o desempenho positivo ou negativo da sua organização. 

 Na AD, geralmente é o corpus que de fato define o objeto de pesquisa, pois ele não lhe 

preexiste. A constituição do corpus é problemática na medida em que se coloca em jogo a 

própria concepção da discursividade, sua relação com as instituições e o papel da análise do 

discurso (Charaudeau & Maingueneau, 2014). Nesse sentido, Orlandi (1999) destaca que a 

escolha da AD deve estar alinhada à teoria proposta para sua análise, sem a qual não se constitui 

o dispositivo teórico. 

 O dispositivo teórico para a análise deve explicitar os gestos de interpretação. Se espera 

que este dispositivo permita trabalhar numa posição neutra, mas relativizada em face da 

interpretação, pois é preciso que se atravesse o efeito de transparência da linguagem (Orlandi, 

1999). Neste estudo, o dispositivo foi construído a partir do pressuposto moral, oriundo da 

Teoria da Legitimidade, considerando que a legitimidade moral não repousa em julgamento 

sobre os benefícios que uma determinada atividade pode trazer ao grupo avaliador, mas sim em 

juízos sobre se a atividade é a coisa certa a se fazer (Suchman, 1995). 



 

 

 Com base nas características da teoria estudada, foram criadas duas proposições 

norteadoras do estudo, estabelecendo, assim, o dispositivo teórico de análise.  

 

Primeira proposição (P1): O Gestor vale-se dos relatórios da administração para 

legitimar-se frente à sociedade. 

 

Segunda proposição (P2): O Gestor não se vale dos relatórios da administração para 

legitimar-se frente à sociedade. 

 

 Na P1 entende-se que o gestor utiliza-se do desempenho da organização para obter a 

legitimação diante da sociedade, ou seja, seus argumentos buscam mostrar que sua gestão está 

colaborando para a organização obter resultados positivos e assim, revelar para os usuários o 

desempenho da sua empresa em determinado período, argumentando em favor do “Eu” 

enquanto gestor. Já na P2, o gestor não vai utilizar-se das demonstrações contábeis para 

legitimar-se perante a sociedade, ou seja, ele irá desenvolver justificativas para o desempenho, 

sem a promoção do “Eu”. 

 Nas condições de produção do dispositivo teórico deve entrar a questão feita pelo 

analista, pois ela é que o orienta na construção do fato que ele vai analisar, determinando assim 

as características do objeto que ele submeterá à sua observação. Estas características devem 

estar presentes no modo como o analista constrói o seu dispositivo, de modo a que o 

deslocamento produzido pelo dispositivo em seu olhar leitor trabalhe a interpretação enquanto 

exposição do sujeito à historicidade na sua relação com o objeto de análise (Orlandi, 1999). 

 

4 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

 Nesta seção são discutas as evidências obtidas a partir da Análise do Discurso dos 

gestores no que diz respeito aos argumentos que foram usados para sustentas os cinco melhores 

e os cincos piores desempenhos de 2015.  

A AD empregada para explorar as justificativas dos gestores das cinco empresas que 

obtiveram os melhores desempenhos, indica que houve uma busca pela legitimação. De forma 

geral, o discurso recorrente foi que os fatores que impediram um resultado ainda melhor, não 

são de responsabilidade direta da empresa, como por exemplo variação cambial e a 

desvalorização do real, transferindo parte da responsabilidade pelos fatores negativos que 

influenciaram a organização e assumindo para si o mérito pelo sucesso obtido.  

 Constatou-se uma característica comum entre os relatórios das cinco melhores empresas 

que trata do cenário econômico no ano de 2015. Nas suas justificativas, todos os gestores 

mencionaram que conseguiram driblar os obstáculos que a economia impôs, portanto se tornam 

bons no ramo em que atuam, pois conseguiram resultados positivos em um ano de muitas 

incertezas por mérito e esforço. 

 Nos cinco relatórios analisados com os melhores resultados, percebe-se que os gestores 

querem demonstrar o quanto a gestão deles é eficiente e influencia positivamente o desempenho 

de suas organizações, relatando exemplos como o crescimento da carteira de crédito, as 

conquistas e os avanços no ambiente em que atuaram no decorrer do ano de 2015. 

 Pode-se destacar uma peculiaridade do Banco Itaú, onde os gestores justificam o 

aumento das despesas com relação ao ano anterior como sendo necessárias, já que elas ocorrem 

para estimular o desempenho dos funcionários, para chamar o público com as propagandas e as 

promoções, legitimando o gasto adicional e exaltando a estratégia utilizada. 

 Na análise das empresas que obtiveram os piores desempenhos, percebe-se que mesmo 

com os resultados negativos, os gestores utilizaram-se dos relatórios para legitimar-se perante 



 

 

os usuários das informações. Neste caso, notou-se que para buscar esta legitimação os gestores 

também justificaram, na maioria das empresas, que os fatores que levaram ao péssimo 

desempenho não dependem diretamente deles, ou seja, não teriam como modificá-los, pois tal 

ocorrência independe de suas habilidades enquanto gestores. 

 Todos os profissionais tentaram mostrar que apesar dos resultados, as empresas 

conseguiram algumas mudanças que impactam no seu crescimento nos próximos anos. No 

relatório da empresa Vale, chama atenção o fato dos gestores mencionarem que no ano anterior 

obtiveram lucro, tentando amenizar as consequências do resultado do ano de 2015. Já na 

Petrobras, os gestores não comentam sobre os escândalos com relação a desvios de dinheiro e 

corrupção, especificando apenas que a empresa enfrentou problemas com o preço do petróleo, 

encobrindo assim, problemas internos de gestão largamente noticiados. 

 Ainda com relação aos relatórios das cinco piores organizações, destaca-se o fato de os 

gestores mencionarem o fato da economia estar prejudicando o desempenho das empresas, ou 

seja, os resultados negativos não decorrem de seus atos, pois suas práticas são eficientes, e sim 

por estarem enfrentando obstáculos impostos pelo cenário econômico no ano de 2015. 

 Mesmo com um desempenho que integra a lista das cinco piores empresas, no relatório 

da Gerdau pode-se notar uma peculiaridade em relação aos demais. Os gestores mencionam 

que mesmo com as dificuldades enfrentadas, eles conseguiram aumentar o caixa 

comparativamente ao ano anterior e traçar medidas para a redução dos custos para o próximo 

ano.  

 Com relação as análises feitas nos relatórios da administração das melhores e piores 

empresas, cabe destacar o fato de existir um formalismo nos discursos dos gestores. Existe um 

certo padrão nos seus discursos para as justificativas tanto das melhores quanto das piores 

empresas, como a menção da crise econômica no ano de 2015 e os obstáculos enfrentados que 

não dependem diretamente das empresas. 

 Nas análises das cinco empresas que obtiveram os melhores resultados, encontra-se a 

justificativa dos gestores sobre não terem obtido desempenhos ainda melhores devido aos fatos 

que não cabem somente a eles. Este achado tem suporte na investigação de Deegan (2002), que 

defende o pressuposto de que as entidades são influenciadas e influenciam a sociedade em que 

atuam, ou seja, os gestores mostram aos seus usuários que as empresas são boas e eficientes. 

 Os gestores das cinco melhores empresas destacam que o maior obstáculo enfrentado 

no ano de 2015 foi o cenário econômico, e que mesmo com isso, conseguiram driblar e atingir 

resultados positivos. Evidências semelhantes foram encontradas no de Penedo et. al. (2004), os 

quais comprovaram que a utilização dos relatórios para justificar os desempenhos é de extrema 

importância para que os gestores influenciem a percepção do exterior sobre a sua empresa. 

 Ainda na análise das cinco melhores empresas, os gestores demonstram que suas 

empresas são realmente eficientes mencionando suas conquistas ao longo do ano. Este achado 

vai ao encontro do estudo de Suchman (1995) sobre uma das formas de legitimidade moral, que 

reforça que as avaliações de resultados e suas consequências evidenciam que as organizações 

são julgadas pelo que elas realizam. 

 A peculiaridade encontrada do Banco Itaú que justifica o aumento das despesas com 

relação ao ano anterior, pode ser explicada também no estudo de Penedo et. al (2004), quando 

evidenciam o fato de que a sociedade deve estar bem informada sobre a empresa, pois é ela 

quem tem a propriedade de conferir o estado de legitimidade à organização. 

 Partindo-se para as análises feitas das cinco piores empresas, os primeiros achados são 

muito similares aos resultados obtidos quando da análise das melhores empresas, ou seja, o 

discurso indica que os fatores que levaram ao resultado negativo não dependeram somente das 

empresas. Assim, os gestores alinham-se à  teoria da legitimidade e a sua característica de teoria 



 

 

de sistemas orientados, onde o pressuposto é de que as empresas são influenciadas e 

influenciam a sociedade onde atuam (Deegan, 2002), delegando parte da responsabilidade pelo 

desempenho para outros fatores. 

 Os gestores das piores empresas de 2015 mostraram que apesar dos resultados, as 

organizações conseguiram promover mudanças que irão impactar positivamente no próximo 

ano. Estes achados, remetem a evidenciação sobre a introdução de novas práticas e instrumentos 

no processo operacional das empresas que é vinculado aos objetivos de continuidade (Meyer & 

Rowan, 1977). 

 Nos relatórios das empresas que tiveram os cinco piores desempenhos, também 

identificou-se o fato dos gestores mencionarem o cenário econômico de 2015 como obstáculo 

enfrentado, igualmente aos relatórios das melhore empresas, conforme preconizava o estudo de 

Penedo, Pimentel, Magro e Tabucho (2004).  

 A estratégia de legitimidade proativa, que é usada para evitar problemas futuros e 

conseguir melhores resultados (Lindblom,1994) pode ser verificada na empresa Gerdau, onde 

foi encontrada uma peculiaridade sobre traçar medidas para melhorar o desempenho para os 

próximos anos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo teve como objetivo identificar qual a justificativa utilizada pelos gestores 

para obter a legitimidade frente ao desempenho organizacional, considerando os relatórios da 

administração das cinco melhores e piores empresas no ano de 2015. Num primeiro momento 

foram identificadas as justificativas dos gestores nos relatórios da administração. A seguir, 

empregou-se a Análise do Discurso procurando-se encontrar os sentidos que ficaram ocultos 

nos relatórios, ou seja, a parte implícita de cada uma das justificativas utilizadas pelos 

profissionais. 

 Para a melhor significação dos discursos selecionados para a composição do corpus, 

valeu-se do pressuposto moral da teoria da legitimidade, que, a partir de duas preposições 

teóricas, geraram o atrito necessário para a análise das evidências 

 A análise realizada também explorou como os gestores conseguiram mostrar para os 

usuários as suas informações em busca da legitimidade organizacional. Em cada sentido oculto, 

percebe-se a tentativa dos profissionais em mostrar que as suas empresas podem ganhar a 

legitimidade perante a sociedade independente de resultados positivos ou negativos. 

 No decorrer das análises, comprovou-se a existência de um certo padrão nas 

justificativas dos gestores sobre os desempenhos das suas empresas. O argumento de que o 

cenário econômico foi o grande problema enfrentado na busca de melhores resultados foi 

recorrente dentre os gestores. Alguns deles também mencionaram que parte dos fatores que 

dificultaram o bom desempenho no ano não dependem diretamente deles. 

 Os achados indicam que os gestores buscam enfatizar que independentemente dos 

resultados obtidos, suas empresas são boas e eficientes no ramo em que atuam e que podem 

ainda melhorar os seus resultados para os próximos anos. Assim, o discurso dos gestores sugere 

que a culpa pelos desempenhos experimentados pelas empresas onde trabalham não é deles. 

Naturalmente, cumpre salientar que esse resultado está delimitado pelo conteúdo presente nos 

relatórios analisados, considerando a metodologia empregada que está descrita na seção 3 desta 

pesquisa. Nesse sentido, nesta investigação considerou-se que o conteúdo dos relatórios é de 

responsabilidade dos gestores das respectivas empresas analisadas. 

 Por fim, destaca-se que tanto na temática quanto no método utilizado existe um grande 

espaço para a construção de novos estudos. Considerando que o método utilizado neste estudo 



 

 

é recente em pesquisas desta natureza, existindo poucos estudos utilizando esta análise nas 

Ciências Sociais Aplicadas, pode-se sugerir que sejam feitas novas análises, considerando 

outros corpus e outras teorias. De certo, há um campo enorme para aplicação, com 

possibilidades ilimitadas. 
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