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1. PROBLEMA, OBJETIVOS E QUESTÃO DE PESQUISA 

Por muitos anos, os relatórios corporativos anuais têm sido utilizados como uma 

ferramenta de gestão de negócios voltada para a identificação, mensuração e comunicação de 

informações econômicas para provedores de capital financeiro, com pouca preocupação com 

questões sociais e ambientais (Unerman & Zappettini, 2015). No entanto, a introdução do 

conceito de “desenvolvimento sustentável” nos discursos públicos, trazido pelo Relatório 

Brundtland, ocasionou um impacto crescente nas práticas organizacionais das empresas, suas 

estruturas internas e nas suas atitudes em relação ao negócio (Bebbington, Unerman & 

O’Dwyer, 2014). O Relatório Brundtland define “desenvolvimento sustentável” como um 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades (CMMAD, 1988). 

A disseminação de questões sociais e ambientais em reuniões corporativas é mais visível 

através dos Relatórios de Sustentabilidade, que têm se institucionalizado como um elemento do 

fluxo de informações produzidas pelas organizações (Cho, Laine, Roberts & Rodrigue, 

2015). Como parte disto, as organizações adaptaram as suas estratégias de comunicação externa 

através da diversificação dos discursos sobre o "negócio que elas estão atuando" (Unerman 

& Zappettini, 2015). Estes relatórios voluntários (rotulados de vários nomes diferentes, tais 

como Relatórios de Sustentabilidade, RSC, etc.) representam os impactos social e ambientais 

de suas atividades.  

No decorrer das mudanças nos relatórios corporativos, o conceito de sustentabilidade, 

originalmente introduzido pelo Relatório Bruntland, se modificou através dos discursos 

organizacionais em várias vertentes, e as organizações optaram por relatar questões sociais e 

ambientais por uma variedade de razões (Deegan & Unerman, 2011). Contudo, diversos autores 

questionam os RSC porque tendem a ser limitados no seu âmbito (O'Dwyer, Unerman & 

Hession, 2005; Jupe, 2007), hipócritas (Aras & Crowther, 2008), e utilizados como uma 

ferramenta de legitimidade (Milne & Gray, 2007; Cho, Michelon & Patten, 2012).  

O Brasil é o terceiro país em número de empresas que publicam RSC, a partir da 

metodologia Global Reporting Initiative (GRI). Dados do ano de 2010 indicam que as empresas 

brasileiras responderam por 7% do total de RSC publicados em todo o mundo, atrás apenas das 

companhias espanholas (9%) e norteamericanas (10%). Recentemente, o conceito de Relato 

Integrado (IR) desenvolvido pelo International Integrated Reporting Council (IIRC), que tem 

a GRI como uma de suas idealizadoras e membro do Conselho, vem sendo crescentemente 

adotado pelas companhias exatamente por orientar a integração das questões financeiras e não 

financeiras (BRASIL, 2015). 



Ao longo dos últimos anos, o IR emergiu como uma nova prática organizacional para a 

produção de relatórios corporativos que abranjam o desempenho social, ambiental e financeiro 

e promovam a incorporação do pensamento integrado nas principais práticas de negócios. 

Como parte de uma campanha ativa de comunicação sobre o potencial do IR, o IIRC exibiu 

uma série de exemplos de melhores práticas do IR em uma base de dados pública disponível 

online (Unerman & Zappettini, 2015).  

O Framework do IR foi lançado em dezembro de 2013, pouco mais de três anos após a 

formação do IIRC. A rapidez do desenvolvimento da estrutura demonstra a crescente 

significação e visibilidade do IIRC. A partir daí, os IR são discutidos e defendidos em termos 

positivos por várias empresas multinacionais, pela Comissão da UE e muitos organismos 

internacionais de contabilidade e investimento, com afirmações persistentes de que é uma 

inovação que precisa acontecer e que vai levar a um desenvolvimento futuro dos relatórios 

corporativos. No entanto, para Humphrey, O’dwyer e Unerman (2016) os esforços do IIRC para 

reconfigurar os relatórios corporativos são vistos como dependentes da construção de um 

conjunto comum de interesses mútuos entre os órgãos reguladores potencialmente 

concorrentes. Dessa forma, o IR representa um caso problemático em termos de graus de 

colonização. Para os autores, é necessário reconhecer que os atores podem agir por meio de 

uma coalizão mútua de interesses, em vez de apenas assumir que um ator dominante (ou 

conjunto de atores) colonizará um campo organizacional.  

Neste sentido, o IR pode ser visto como um texto híbrido que reúne diferentes práticas 

discursivas, que une variantes dos relatórios financeiros, sociais e ambientais. Estes relatórios 

podem executar funções diferentes (ferramenta de relações públicas, documento jurídico e 

financeiro), e visam alcançar objetivos diferentes (atraente para potenciais investidores, manter 

os atuais acionistas, e ganhar ou manter outros stakeholders economicamente poderosos), ou 

seja, é um “palco” para diferentes “alto-falantes” e envolve diferentes ouvintes (Zappettini & 

Unerman, 2016). 

Além disso, o IR pode ser visto como uma "caixa de ressonância" para uma narrativa 

polifônica (Bakhtin & Holquist, 1981), que é dublado por diferentes atores organizacionais e 

sociais, tais como: o presidente da empresa, o seu CEO, o conselho de administração, conselho 

fiscal, certificadores, stakeholders, etc. (Zappettini & Unerman, 2016).  Nesse contexto, surge 

o seguinte questionamento: Os discursos de sustentabilidade da Contabilidade foram 

“recontextualizados” em discursos macroeconômicos e financeiros e como as diferentes 

relações interdiscursivas mudaram as construções linguísticas da "sustentabilidade” nos 

IR? Considerando a questão de pesquisa proposta por este projeto de tese e em linha com o 

estudo anterior realizado por Zappettini e Unerman (2016), este estudo tem como objetivo 

analisar como os discursos de sustentabilidade da Contabilidade foram “recontextualizados” 

em discursos macroeconômicos e financeiros e como as diferentes relações interdiscursivas 

mudaram as construções linguísticas da "sustentabilidade” nos IR de empresas brasileiras. 

 

2. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O relato integrado é algo novo no Brasil e possui um campo vasto de estudo. A 

emergência do IR e os dilemas estratégicos que as empresas enfrentam neste processo de 

mudança para o pensamento integrado fornecem uma ilustração convincente tanto da 

importância de estudar os processos de inovações em relatórios corporativos, como também, 

analisar as várias vertentes dos discursos organizacionais sobre questões ambientais. Não foram 

encontrados no Brasil estudos que realizaram uma análise crítica do discurso de 

sustentabilidade no domínio da Contabilidade nos IR. 



3. LIMITAÇÕES E DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Como limitações da pesquisa destaca-se, inicialmente, que os resultados deste estudo 

somente se aplicam às empresas pesquisadas adotantes iniciais do Relato integrado. Outra 

limitação está relacionada à técnica de pesquisa utilizada, a Análise de Discurso Crítica (ADC), 

que resulta em dependência da interpretação do pesquisador. Por último, é preciso considerar 

que a análise envolve somente os IR, sem serem investigados outros meios que poderiam 

contribuir com os resultados da pesquisa. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O discurso da sustentabilidade pode ser visto como uma espécie de “linguagem em uso” 

utilizado para explicar o fato de que os relatórios corporativos não existem isoladamente, mas, 

são produzidos e interpretados para fins específicos, através de uma relação dialógica com a 

sociedade (Fairclough & Wodak, 1997). A partir desta afirmação, os discursos podem ser 

caracterizados em gêneros e utilizados para explicar a maneira em que o uso desta linguagem 

está associado com conjuntos específicos de eventos comunicativos ou propósitos, que são 

compartilhados pelos membros de comunidades discursivas específicas (Bhatia, 1993).  

Enquanto, a institucionalização de práticas discursivas pode contribuir para a associação 

de gêneros específicos com discursos específicos; gêneros e discursos nunca são rigidamente 

fixados nestes temas. Dessa forma, os significados e práticas discursivas podem ser 

reformulados e transformados, movendo-se através dos textos e campos em processos 

chamados de hibridação de gêneros e “recontextualização” de discursos (Zappettini & 

Unerman, 2016). Fairclough (2003) considera a “recontextualização” como um processo que 

ocorre através do movimento sistemático de discursos ao longo de uma “cadeia” de gêneros 

estável e institucionalizada. O autor usa o hibridismo, termo usado para descrever a indefinição 

de fronteiras entre gêneros, discursos e funções sociais, e o termo interdiscursividade, que traz 

a relação entre diferentes gêneros e discursos que coexistem em um texto e que se cruzam ao 

longo da cadeia de gêneros. 

Além disso, a “recontextualização” pode ser vista como a relação semiótica da 

hegemonia entre os discursos e, ao mesmo tempo, como uma ferramenta pela qual alguns atores 

sociais podem alcançar a hegemonia através do reordenamento dos discursos, a 

“resemiotização” de significados, a colonização de práticas, e o encerramento de vozes 

(Habermas, 1984; Chouliaraki & Fairclough, 1999). Wodak (2011) argumenta que a 

“recontextualização” é manifesta concretamente na intertextualidade e interdiscursividade de 

textos e é normalmente realizada através da mistura de “novos” elementos recontextualizados 

com elementos “antigos”, como determinadas palavras, expressões, argumentos, topoi, 

artifícios retóricos, discursos, gêneros e assim por diante. 

As pesquisas sobre o discurso de sustentabilidade nos IR empregados pelos primeiros 

adotantes estão em desenvolvimento, mas pode-se destacar os trabalhos de Bhatia (2012) e 

Zappettini e Unerman (2016). Bhatia (2012) realizou um estudo focando a divulgação 

corporativa de 15 empresas listadas no Stock Exchange em Hong Kong. O autor afirma que as 

empresas tendem a fundir dois discursos distintos funcionais (Contabilidade e Relações 

Públicas) para dois fins distintos (dados de relatórios financeiros e promover a imagem da 

empresa, respectivamente) num texto único (o relatório anual). Bhatia (2012) argumenta que a 

combinação estratégica de dados legalmente exigidos e factuais, por um lado, e a linguagem 

retórica e sentimental, por outro, resulta em um gênero híbrido e misto, que provavelmente irá 

emprestar ao marketing a mesma confiabilidade factual e, portanto, a credibilidade que muitas 

vezes é pressuposta a partir do uso de dados numéricos. 



Já Zappettini e Unerman (2016) analisaram uma amostra selecionada de IR produzido 

por adotantes iniciais para explorar como os discursos de sustentabilidade foram 

“recontextualizados” em discursos macroeconômicos e financeiros e como as diferentes 

relações intertextuais/interdiscursivas têm “jogado fora” as construções linguísticas de 

"sustentabilidade".  Os autores encontraram que o termo sustentabilidade tem sido apropriado, 

misturado com outros discursos e semanticamente “inclinado” para construir a imagem da 

organização como sendo financeiramente sustentável, ou seja, viável e rentável para o benefício 

dos principais acionistas. A partir desta constatação, Zappettini e Unerman (2016) afirmam que, 

através da hibridação do IR, a maioria das empresas têm discursos colonizados da 

sustentabilidade para o propósito retórico de autolegitimação. 

 

5. MÉTODO 

Este estudo caracteriza-se como exploratório, com abordagem qualitativa e utilizará a 

Análise de Discurso Crítica (ADC). Ao selecionar os IR de um intervalo de tempo de 5 anos, 

referente ao período de 2013 a 2017, a pesquisa se caracteriza como de corte longitudinal. As 

empresas objetos deste estudo são as empresas brasileiras adotantes iniciais do IR, no momento 

de nossa pesquisa no início de 2017, encontramos 15 empresas que adotaram o framework do 

IIRC em seus relatórios corporativos, conforme Figura 1: 

 
1. AES Brazil  6. Duratex  11. Natura 

2. BNDES 7. Fibria Celulose S.A.  12. Petrobras S.A. 

3. BRF S.A.  8. Grupo Mapfre  13. Light S. A 

4. CCR S.A.  9. Itaú Unibanco  14. Via Gutenberg  

5. CPFL Energia 10. Masisa S. A 15. Votorantim 

Figura 1. Amostra da pesquisa. 

Fonte: (IIRC, 2017; BRASIL, 2015). 

 

A partir da coleta dos Relatos Integrados das empresas referente aos anos pesquisados, 

será realizado a análise qualitativa dos dados encontrados. Portanto, o corpus definido para a 

realização da ADC neste estudo compreende os IR das empresas objeto de estudo, referentes 

aos anos de 2013 a 2017. Nos estudos linguísticos, o corpus diz respeito a um banco de dados 

que é coletado em documentos condizentes à pesquisa.  

Cada IR será baixado do site corporativo e, inicialmente examinado em um nível macro 

na sua combinação de textos, figuras, gráficos, diagramas, dados financeiros, e imagens para 

duas finalidades. O primeiro passo é produzir uma taxonomia das diferentes secções funcionais, 

“vozes”, (sub) gêneros e temas discursivos macros que componham cada IR. O segundo passo 

será avaliar a distribuição dos discursos de sustentabilidade de cada documento e suas principais 

relações com as diferentes secções funcionais.  

Posteriormente será realizada análise textual em profundidade nos IR. Nesta fase, será 

identificado os discursos de sustentabilidade, sua coarticulação com outros discursos, e suas 

realizações linguísticas específicas. A análise em profundidade será conduzida sobre os níveis 

de discurso-pragmático e semântico-lexical. No nível discursivo-pragmática de análise, será 

utilizado o modelo com foco multinível de Wodak, Cillia e Reisigl (2009), tais como: 

Orientação epistêmica de declarações; esquemas de argumentação ou quadros; estratégias 

linguísticas (justificação); topoi. Em nível semântico-lexical será estudado as características 

linguísticas sistemáticas através das ocorrências do tema “sustentar*” e a suas concordâncias. 

 

 



6. CONTRIBUIÇÃO E IMPACTO ESPERADO 

A contribuição esperada deste estudo é dupla. Em primeiro lugar, esta pesquisa 

estabelece uma ponte entre as disciplinas de Contabilidade e Linguagem que, como apontado 

por Zappettini e Unerman (2016), até o momento fizeram pouco uso sinérgico da força analítica 

e das aplicações práticas de cada uma. Em segundo lugar, contribui para uma visão crítica dos 

discursos de sustentabilidade, e destaca como a “recontextualização” pode atuar como uma 

prática colonizadora dos discursos dominantes de sustentabilidade do IR no Brasil. 
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