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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo consiste em analisar a reação de uma determinada empresa 

do setor de Mineração, em termos de divulgação nos Relatórios Anuais, de 

Sustentabilidade e Demonstrações Contábeis, com relação às notícias de acidentes 

ambientais pertencentes à mesma, como forma de legitimação. Pela Teoria da 

Legitimidade, as empresas buscam divulgar voluntariamente informações como forma de 

legitimação de suas atividades perante a sociedade na busca pela manutenção do 

denominado “contrato social” existente entre as empresas e a sociedade. Para tanto, foram 

analisados os Relatórios Anuais, de Sustentabilidade e Demonstrações Contábeis de uma 

mineradora brasileira no período de 2004 a 2010. A análise do Relatório Anual e 

Demonstrações Contábeis utilizaram a técnica de análise de conteúdo e o Relatório de 

Sustentabilidade foi submetido ao programa de análise de discurso Alceste® e os 

resultados destes foram analisados conjuntamente com os três acidentes ambientais 

encontrados envolvendo a empresa estudada. Os resultados permitem inferir uma 

mudança de discurso tanto nos Relatórios de Sustentabilidade quanto no Relatório Anual 

após os acidentes ambientais ocorridos com a empresa. A temática de preservação 

ambiental tomou o espaço antes dedicado à descrição de atividades operacionais e ainda 

houve um reforço de outros aspectos de legitimação no sentido de divulgar premiações de 

cunho ambiental, fato não visualizado nas divulgações anteriores aos acidentes 

encontrados. Sobre as Demonstrações Contábeis, não foi possível identificar impactos da 

legitimidade nas mesmas e uma das explicações pode ser o caráter legalista que consta na 

elaboração das Demonstrações Contábeis. Conclui-se que os achados da presente pesquisa 

corroboram com os encontrados por Deegan, Rankin e Voght (2000), estudo inspirador do 

presente trabalho, e pelos aspectos defendidos pela Teoria da Legitimidade.  

 

Palavras-chave: Demonstrações Contábeis; Relatório Anual; Relatório de 

Sustentabilidade; Teoria da Legitimidade.   
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ABSTRACT 

 

The main purpose of the study is to analise the reaction of a particular mining company in 

terms of disclosure in Annual Reports, Financial Statements and Sustainability, according to 

reports of environmental accidents, as a form of legitimation. According to the theory of 

legitimacy, companies tend to voluntarily disclose information in order to maintain society's 

acceptance of their activities. to achieve the main goal of the project, 2004 - 2010 Annual 

Reports of Sustainability and Financial Statements of a particular brazilian mining company 

were analyzed. the Content Analysis Technique was used to analyze the Annual Report and 

Financial Statements, the Sustainability Report was submitted to Alceste® software program, 

a computer-assisted method of discourse analysis, and these results were analyzed along with 

the three environmental accidents involving this company. The results showed a difference in 

both Annual and Sustainability Reports after the environmental accidents involving the 

company. The theme of environmental protection took the place of the description of 

operating activities, and aspects of legitimation in order to promote environmentalism were 

reinforced, facts not seen in previous accidents releases. Was not possible to identify impacts 

of legitimacy in the Financial Statements, maybe because of the legalistic aspect of Financial 

Statements. It is concluded that this study results confirm those found by Deegan, Rankin & 

Voght (2000), main inspiration of this study, and by the aspects of the Theory of Legitimacy. 

 

Keywords: Financial Statements, Annual Report, Sustainability Report, Theory of 

Legitimacy. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Os problemas oriundos da poluição, do esgotamento dos recursos naturais e dos 

impactos que a cadeia produtiva tem exercido no meio ambiente como um todo tem 

transformado a forma como as empresas operam e como elas são vistas pela sociedade.  

A contabilidade não é excluída do contexto global de preservação e responsabilidade 

ambiental e nos últimos anos tem ocorrido um crescimento da atenção que é dedicada às 

pesquisas que relacionam a contabilidade às questões ambientais. Apesar de não ser um tema 

novo, ao longo dos últimos anos o grau de atenção que tem sido dado pelos pesquisadores e 

pelos organismos de contabilidade, por exemplo, é diferente do que era visto no passado 

(DEEGAN, 2002). 

Silva (2003) também reconhece a participação da contabilidade no contexto ambiental 

defendendo que as preocupações com o meio ambiente têm afetado as empresas e as mesmas 

respondem criando uma função administrativa que tenha por responsabilidade cuidar das 

atividades empresariais que mantenham relação com o meio ambiente. Essa situação de 

criação de uma nova função e preservação ecológica afeta o patrimônio ambiental, que é 

objeto de estudo de um dos ramos da contabilidade, a intitulada contabilidade ambiental 

(SILVA, 2003). 

Neste sentido, a contabilidade ambiental trata de identificar e esclarecer eventos e 

transações econômico-financeiros que mantenham relação com os aspectos de proteção, 

recuperação ambiental e preservação do meio ambiente, tendo em vista a evidenciação da 

situação patrimonial das empresas (RIBEIRO, 2005).   

Sob uma perspectiva mais ampla, Gray, Owen e Maunders (1988) tratam da expressão 

“contabilidade social e ambiental” expondo que este termo representa o processo de 

comunicação dos efeitos sociais e ambientais das empresas, dentro da sociedade. Seria uma 

prestação de contas que ultrapassa o limite do tradicional do que já é fornecido pela 

contabilidade financeira. 

Para Tinoco (1993) a sociedade merece ser informada sobre os esforços acerca das 

práticas de preservação ambiental representando assim, uma divulgação positiva para a 

entidade.  
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A divulgação das informações ambientais tanto no sentido dos esforços realizados 

para preservação do meio ambiente, quanto nos impactos que as ações operacionais das 

empresas exercem no meio ambiente, podem ser expostas tanto de forma voluntária 

(disclosure voluntário), quando a iniciativa parte da empresa, como pode advir também de 

pressões legais de organismos de preservação ou do governo, por exemplo, caracterizando o 

disclosure obrigatório.   

No entanto, Verrecchia (2001) alerta que se o objetivo é maximizar o valor da firma e 

existem custos associados com a produção e divulgação das informações, parece existir um 

equilíbrio no momento em que a informação que favorece a firma é evidenciada, enquanto 

que a informação tida como prejudicial não é divulgada. Assim, as empresas assumiriam o 

custo de divulgação de forma voluntária em razão dos possíveis efeitos positivos para a 

empresa. 

Dye (2001) alerta que, sendo o disclosure voluntário, a entidade tenderia a divulgar 

apenas informações positivas. Entretanto, considerando o risco de seleção adversa, as 

organizações podem vir a evidenciar informações negativas voluntariamente quando 

acreditarem que serão penalizadas pelos usuários externos caso não as divulguem 

(BRAMMER & PAVELIN, 2006). 

Conforme Carvalho (2008), as evidenciações voluntárias sobre as informações 

ambientais têm ocorrido mais nos setores das áreas de petroquímica, papel e celulose, química 

e extrativismo mineral por serem ramos com alta capacidade de poluição. Por esta razão, está 

pesquisa concentrará seus estudos em um destes setores, conforme será delimitado mais 

adiante. 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Uma das bases teóricas que explica o porquê da divulgação de informações ambientais 

voluntária é a Teoria da Legitimidade (DEEGAN, RANKIN e TOBIN, 2002). 

Esta se baseia 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 da forma como elas devem operar (DIAS 

FILHO, 2007). 

Ocorre um esforço por parte das empresas para que as mesmas sejam vistas como 

socialmente responsáveis e essa estratégia é adotada para permitir que as entidades possam 
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continuar a extrair do ambiente em que funcionam os recursos que lhes são necessários ao 

cumprimento de seus objetivos (DIAS FILHO, 2007). 

O'Donovan (1997) defende que muitas vezes as ameaças à legimitidade advém dos 

meios de comunicação. A importância dada a um tema por parte do público (sociedade) e por 

sua vez, o nível de pressão exercida sobre as empresas é muitas vezes determidada pela 

proeminência de um problema em meio à comunicação social (ADER, 1995). Brown e 

Deegan (1998) inclusive, utilizaram a cobertura da mídia como sendo uma proxy para o 

interesse da comunidade em um assunto, ou seja, quanto maior a cobertura da mídia, maior 

seria o interesse da sociedade em cobrar providência dos responsáveis.  

É como se ao visualizar uma notícia de grande impacto a empresa busca a legitimação 

das mesmas perante a sociedade com vista à manutenção do contrato social. A situação é 

ilustrada por Deegan, Rankin e Voght (2000) quando sugerem que um acidente grave 

envolvendo uma explosão ou um derramamento de óleo com impactos negativos no meio 

ambiente pode vir a despertar uma consciência, provavelmente oriunda de uma cobertura da 

mídia, de forma que se o acidente não é aceito pela sociedade, a reação da empresa pode ser a 

de uma estratégia vista como “corretiva” que inclui a tarefa de divulgar o fato. 

Trabalhos como os de Deegan, Rankin e Voght (2000); Deegan, Rankin e Tobin 

(2002); Brown e Deegan (1998); Patten (1992); Guthrie e Parker (1989); Deegan e Gordon 

(1996) são exemplos de pesquisas que tem buscado na legitimidade uma explicação, através 

de metodologias teóricas e empíricas, que justifiquem as divulgações das informações de 

caráter ambiental de forma voluntária.  

Pesquisas como as de Deegan e Rankin (1996); Patten (1992) e Sancovschi e Silva 

(2006) evidenciam o fato de que a contabilidade está inserida no contexto da legitimidade 

uma vez que é através de relatórios contábeis que a empresas se legitimam. 

Alia-se isso ao fato de que Kraemer (2001), Ribeiro (1992) e Bergamini (2000) 

defenderem que sob o prisma da contabilidade ambiental, a contabilidade deve fornecer 

informações sobre o impacto de suas ações no meio ambiente; obrigações financeiras em 

razão da recuperação do meio ambiente, dentre outros.  

Especificamente sobre a teoria da legitimidade, Dias Filho (2007) estudou sobre o 

poder explicativo e preditivo da Teoria da Legitimidade em relação às políticas de 

evidenciação contábil e conclui que no Brasil, as organizações utilizam a contabilidade 

também como meio de conquistar, manter e recuperar a legitimidade.  
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Em específico, o estudo de Deegan, Rankin e Voght (2000) analisou os relatórios 

anuais de empresas australianas pertencentes a setores com potencial poluente, a fim de saber 

qual era a reação das mesmas em torno de cinco grandes acidentes com impactos ambientais 

significativamente negativos ao meio ambiente. Os autores constataram que as empresas 

enfatizaram mais as questões ambientais após a ocorrência dos acidentes, ou seja, houve uma 

mudança de postura de divulgação ambiental nos relatórios anuais em razão desses acidentes, 

de forma que os autores concluem que as empresas estudadas utilizaram seus relatórios anuais 

como forma de legitimar sua existência contínua.  

Diante do exposto, emerge a seguinte questão problema: 

Estaria uma determinada empresa do setor de mineração se legitimando através de 

seus relatórios anuais, de sustentabilidade e demonstrações contábeis, em reação às 

notícias sobre os acidentes ambientais causados pela mesma? 

Dessa forma, a presente pesquisa está inspirada no estudo Deegan, Rankin e Voght 

(2000) na busca de aplicar no cenário brasileiro conceitos teóricos aplicados 

internacionalmente.  

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do presente estudo consiste em analisar a reação de uma determinada 

empresa do setor de mineração, em termos de divulgação nos relatórios anuais, de 

sustentabilidade e demonstrações contábeis, com relação às notícias de acidentes ambientais 

pertencentes à mesma, como forma de legitimação. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar a Teoria da Legitimidade, bem como seus impactos nas entidades; 

 Analisar os relatórios anuais, de sustentabilidade e demonstrações contábeis no 

que tange à divulgação ambiental; 

 Buscar as notícias sobre acidentes ambientais da empresa estudada; 
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 Relacionar as notícias sobre acidentes ambientais encontradas e seus 

respectivos impactos como forma de legitimação, 

 

1.3  JUSTIFICATIVA  

Partindo do pressuposto que as empresas estão envolvidas no processo de 

desenvolvimento econômico e que algumas delas atuam diretamente na transformação de 

recursos naturais em bens de consumo retirando do meio ambiente suas matérias-primas para 

sua sobrevivência.  

Tendo em vista também que a contabilidade como responsável pela produção de 

informações úteis aos usuários externos, assume diante do cenário de necessidade não só de 

preservação ambiental, bem como uma prestação de contas para com a sociedade a respeito 

do uso e dos impactos que as ações que empresas causam no ecossistema é que se insere a 

temática do presente estudo. 

Entender o poder que a sociedade exerce ao exigir ainda que indiretamente das empresas 

uma postura de desenvolvimento sustentável e de reparação de possíveis danos causados ao 

meio ambiente (ideia base do contrato social) toma maiores proporções na medida em que 

nem todas as informações ambientais são de caráter obrigatório de divulgação, ou seja, 

algumas informações sobre a atuação no meio ambiente não são expostas ao grande público, a 

não ser a própria empresa tome está incitativa (disclosure voluntário). 

Deegan, Rankin e Voght (2000); Deegan, Rankin e Tobin (2002); Brown e Deegan 

(1998); Patten (1992); Guthrie e Parker (1989); Deegan e Gordon (1996) são trabalhos que 

explicam através da legitimidade justificativas expliquem divulgações das informações 

ambientais voluntariamente.  

Neste sentido, esta pesquisa justifica-se em razão da relevância de conhecer e buscar 

entender quais seriam essas motivações que levam as empresas, mesmo que não obrigadas, a 

divulgarem suas informações ambientais, bem como na possibilidade de visualizar uma 

mudança de postura da contabilidade em meio a essa temática que têm tomado maiores 

proporções na medida em que os recursos naturais ficam mais escassos e que a contabilidade 

como produtora de informação tem a tarefa de atender a essas novas exigências de prestação 

de contas aos usuários tanto internos quanto externos.  
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo está delimitado na análise dos Relatórios de Sustentabilidade, 

Relatórios Anuais e Demonstrações Contábeis no espaço temporal de 2004 a 2010, 

pertencentes a uma empresa brasileira do setor de mineração de forma consolidada com suas 

respectivas empresas controladas e coligadas com atuação no Brasil.  

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Contando com a Introdução, o presente trabalho está formado por um total de cinco 

capítulos, a saber: 

 

Capítulo 1 – Introdução - este capítulo foi inicialmente dividido em: Contextualização, 

Caracterização do Problema (Questão de pesquisa), Objetivos: geral e específicos, 

Justificativa, Delimitação do Estudo e esta Estrutura do Trabalho.  

Capítulo 2 – Contabilidade e o Meio Ambiente; Disclosure Ambiental: Teoria dos 

Stakeholders e Teoria da Legitimidade.  

Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa – neste capítulo são descritas todas as fases da 

pesquisa: procedimentos que foram utilizados em todas as etapas do estudo, delimitação 

documental e dos acidentes ambientais; técnicas de análise dos Relatórios anuais, de 

sustentabilidade e demonstrações contábeis.  

Capítulo 4 – Análise dos Resultados – neste capítulo foi analisado os dados coletados na 

pesquisa, utilizando os procedimentos metodológicos e demais análises para alcançar o 

resultado da pesquisa. 

Capítulo 5 – Conclusão – neste capítulo são apresentadas as considerações finais, 

limitações e recomendações para futuros trabalhos, seguidos das referências utilizadas para 

embasamento teórico.   
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CAPÍTULO 2 – REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos sobre contabilidade e sua relação com o 

meio ambiente, disclosure ambiental e sobre a Teoria da Legitimidade e dos Stakeholders. 

 

2.1 CONTABILIDADE AMBIENTAL 

Os temas que envolvem as questões ambientais são alvo de preocupação especifica do 

universo contábil, podendo contribuir na conciliação do desenvolvimento econômico 

sustentável (RIBEIRO, 1992). 

O crescimento das discussões sobre o que seria ambientalmente correto e de como as 

empresas deveria conduzir seus negócios na busca para que suas operações não venham a 

prejudicar o meio ambiente tem mobilizado a empresa como um todo, inclusive no âmbito 

contábil.  

Segundo Kraemer (2001) a contabilidade vista como um sistema que informa sobre a 

situação patrimonial, econômica e financeira da empresa, deve incluir dados relativos ao meio 

ambiente em seus relatórios facilitando o acesso a esse tipo de informação por parte dos 

usuários. Ainda segundo o autor, é papel da contabilidade atender ao desafio de informar aos 

usuários das informações que tenham interesse acerca da atuação da empresa sobre o meio 

ambiente, devendo inclusive o contador participar de forma ativa registrando e divulgando as 

medidas tomadas e os resultados alcançados no processo de planejamento, avaliação e 

controle das questões ambientais. 

Sendo assim, o ramo da contabilidade intitulado de contabilidade ambiental pode ser 

visto como o a contabilidade que se dedica a registrar as transações da empresa que impactam 

o meio ambiente, bem como o impacto das mesmas que afetam a posição econômica e 

financeira da entidade (BERGAMINI, 2000). 

Para Ribeiro (2005, p. 45) a contabilidade ambiental não representa uma nova ciência, 

mas sim, um segmento da própria contabilidade. Sendo objetivo da contabilidade ambiental 

trabalhar no sentido de identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transações econômico-

financeiros que estejam relacionados com a proteção, preservação e recuperação ambiental na 

busca pela evidenciação da situação patrimonial de uma entidade.  
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Para Paiva (2003, p. 17) a contabilidade ambiental pode ser vista como a atividade de 

identificação de dados e registro de eventos de cunho ambiental, processando e gerando 

informações que subsidiem o usuário servindo como parâmetro na tomadas de decisões. 

Ribeiro (1992) cita alguns exemplos de informações a serem divulgadas pela 

contabilidade a respeito da temática ambiental, tais como obrigações contraídas em prol do 

meio ambiente e as medidas tomadas para recuperação e preservação do mesmo. A autora 

destaca que dessa maneira, a contabilidade estaria cumprindo sua função social ao 

transparecer as ações das empresas que visem estes objetivos. 

De acordo com Kraemer (2001), o foco das informações divulgadas pelo Balanço 

Social são relativas ao desempenho social da empresa, bem como a relação entre tal 

desempenho e a sociedade. Martins e De Luca (1994) exemplificam que as informações de 

cunho social seriam, por exemplo, quanto aos níveis de emprego, condições de higiene e 

segurança no trabalho, distribuição de riqueza, dentre outros. 

No entanto, o foco do presente estudo não está nas informações sociais, mas sim nas 

questões relativas ao meio ambiente e segundo Ribeiro (1992), é no Relatório de 

Administração ou Relatório Anual que a empresa utiliza para informar sobre o seu 

comprometimento com as questões ambientais; bem como o impacto de suas ações no meio 

ambiente; as adaptações operacionais necessárias tendo em vista as condições ambientalmente 

saudáveis, por exemplo.  

Tinoco (1994, p. 29) também defende que é neste relatório que devem conter 

informações sobre:  

a) As classes de questões ambientais que se aplicam à empresa e seu ramo de 

atividade; 

b) As medidas e programas formalmente estabelecidos pela empresa em relação 

com as iniciativas de proteção do meio ambiente; 

c) As melhoras introduzidas em grau de importância desde que se adotaram as 

medidas nos últimos anos; 

d) As metas em matérias de emissão de poluentes em que a empresa se tem fixado 

e o resultado alcançado; 

e) O resultado da empresa nas medidas de proteção ao meio ambiente por 

imposição legal; 

f) Os efeitos financeiros e operacionais das medidas de proteção ao meio ambiente 

sobre os gastos de capital no atual exercício e a provisão em exercícios futuros. 

(TINOCO, p. 29, 1994) 
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Sendo assim, o impacto das atividades operacionais da empresa perante o meio 

ambiente deve ser evidenciado, como confirma Ferreira (2003, p. 7): “a abordagem social da 

contabilidade obriga-a a participar ativamente da pesquisa sobre como informar os eventos 

realizados pelas organizações que podem afetar o meio ambiente e, concomitantemente, 

cuidar da mensuração desses eventos”. 

2.1.1 Ativos e Passivos Ambientais 

Ao tratar o conceito de ativo em seus aspectos gerais, Hendriksen e Van Breda (1999, 

p. 285) defendem que "ativos são essencialmente reservas de benefícios futuros", 

adicionalmente os autores citam o conceito defendido pelo Financial Accounting Standards 

Board (FASB) que afirma que ativos são "benefícios econômicos futuros prováveis, obtidos 

ou controlados por uma entidade em conseqüência de transações ou eventos passados". 

O CPC 00 incorpora tal conceito ao afirmar que “ativo é um recurso controlado pela 

entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios 

econômicos para a entidade” (CPC 00, 2011, p. 26).  

Mais especificamente sobre ativos classificados como ativos ambientais, Ribeiro 

(1998, p. 57) afirma em sua tese de doutorado que ativo ambiental são: 

[...] recursos econômicos controlados por uma entidade, como resultado de 

transações ou eventos passados, e dos quais se espera obter benefícios 

econômicos futuros e que tenham por finalidade o controle, preservação e 

recuperação do meio ambiente.  

Martins & De Luca (1994, p. 26) também corroboram que "os ativos ambientais são 

todos os bens da empresa que visam à preservação, proteção e recuperação ambiental [...]" 

Percebe-se que do conceito geral de ativo para ativo ambienta foi acrescentado a 

especificação de que seriam ativos cuja finalidade esteja circunscrita em ações de controle, 

preservação, proteção e recuperação do meio ambiente. 

Martins & De Luca (1994, p. 26) demonstram que ativos ambientais podem vir a ser 

explicitados no Balanço Patrimonial através de contas como “estoques” agregando os gastos 

como produtos necessários à eliminação ou redução dos níveis de emissão de poluentes, por 

exemplo e no “imobilizado” poderiam ser lançados gastos como máquinas e equipamentos 

que trabalhem na redução de resíduos poluentes emitidos no processo produtivo. 
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Ao considerar o conceito de ativo ambiental, percebe-se que os gastos podem ir além 

dos exemplificados por Martins & De Luca (1994), pois dispêndios com preservação e 

recuperação do meio ambiente podem ser mais complexos e mais graves a depender do ramo 

da empresa e da gravidade de um acidente ambiental, por exemplo.  

Cabe também adentrar nos conceitos de passivo, que de acordo com o Hendriksen e 

Van Breda (1999, p. 410) são “sacrifícios futuros prováveis de benefícios econômicos 

resultantes de obrigações presentes de uma entidade no sentido de transferir ativos ou serviços 

para outras entidades no futuro em conseqüência de transações e eventos passados”. 

Os conceitos aplicados no atual cenário pelos pronunciamentos do CPC 00 ao tratar 

sobre passivo afirma que o mesmo deve ser reconhecido quando houver provável saída de 

recurso o qual seja exigida em liquidação referente a uma obrigação presente e ainda assim, 

essa medida deve ser adotada quando o valor puder ser mensurado com confiabilidade (CPC 

00, 2011, p. 34). 

No caso específico dos passivos ambientais, o CNC (2002, p. 9) afirma que um 

passivo ambiental deva ser reconhecido:  

Quando seja provável que uma saída de recursos incorporando benefícios 

econômicos resulte da liquidação de uma obrigação presente de caráter ambiental, 

que tenha surgido em conseqüência de acontecimentos passados e se a quantia pela 

qual se fará essa liquidação puder ser mensurada de forma confiável. (CNC, 2002, p. 

9).  

 Resguardado o que afirma a teoria, Tinoco e Kraemer (2004, p. 167) alertam que:  

Com referência ao registro, ao reconhecimento e à evidenciação das provisões 

ambientais nas demonstrações contábeis deve mencionar-se que a grande maioria 

das legislações tributárias e mesmo comerciais de diferentes países, inclusive do 

Brasil, só permite o correspondente registro quando pagar as indenizações 

decorrentes de danos causados ao meio ambiente, ou quando existem fortes 

evidências de danos que terão de ser ressarcidos ou indenizados. (TINOCO e 

KRAEMER, 2004, p. 167).  

Segundo Kraemer (2003) existem obrigações criadas em decorrência dos passivos 

ambientais: obrigação legal surge de um instrumento de lei em razão do uso do meio ambiente 

ou da geração de resíduos tóxicos; obrigação implícita quando é assumido um compromisso 

em razão de práticas do passado, políticas divulgadas ou ainda declarações que venham a criar 

uma expectativa perante terceiros; obrigações construtivas as quais a empresa se propõe a 

cumprir de forma espontânea indo além do é exigido em lei na busca do bem estar da 
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comunidade; obrigações justas que são ligadas à responsabilidade social em razão de fatores 

éticos e sociais. 

As obrigações com os passivos ambientais podem decorrer tanto de práticas negativas 

como a de degradação do meio ambiente, ensejando multas e indenizações por exemplo. 

Segundo Ribeiro e Gratão (2000) por muito tempo foi essa a visão que se teve dos passivos 

ambientais, ou seja, pela sua conotação negativa. No entanto, os próprios autores lembram 

que os passivos ambientais podem emergir também de gastos oriundos de um sistema de 

gerenciamento ambiental e sua manutenção, por exemplo. Percebe-se com isso que muito 

embora a ideia de passivo ambiental possa estar associada a dispêndios com a recuperação do 

meio ambiente, existem passivos ambientais que atuam antes da degradação na busca por 

prevenir ou minimizar que tais impactos ambientalmente negativos ocorram. 

Sobre os gastos considerados como passivo ambiental Ribeiro e Lisboa (2000, p. 11) 

sugerem que os mesmos podem advir de situações como:  

a) aquisição de ativos para contenção dos impactos ambientais (chaminés, 

depuradores de águas químicas etc); 

b) aquisição de insumos que serão inseridos no processo operacional para que este não 

produza resíduos tóxicos; 

c) despesas de manutenção e operação do 'departamento' de gerenciamento ambiental, 

(inclusive mão-de-obra); 

d) gastos para recuperação e tratamento de áreas contaminadas (máquinas, 

equipamentos, mão-de-obra, insumos em geral etc); 

e) pagamento de multas por infrações ambientais; 

f) gastos para compensar danos irreversíveis, inclusive os relacionados à tentativa de 

reduzir o desgaste da imagem da empresa perante a opinião pública, etc. (Ribeiro e 

Lisboa, 2000, p. 11).  

Além de identificar quais seriam os gastos classificáveis como passivo ambiental, após 

a identificação torna-se preciso abordar os aspectos da mensuração e sobre isso Souza e 

Ribeiro (2004) afirmam que a mensuração de passivos ambientais muitas vezes giram em 

torno de fatos que demoram a se concretizar, como a recuperação do meio ambiente, por 

exemplo. As autoras ainda ressaltam que apesar de ao longo dos anos haver mudança nos 

custos projetados para essas obrigações ambientais esse fato não deve ser um empecilho para 

o registro de tais obrigações, uma vez que ao ocultá-los a empresa não estará sendo verdadeira 

quanto aos impactos causados à humanidade.  
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Para o registro contábil de valores gerados por passivos ambientais Kraemer (2003) 

afirma que o reconhecimento nos relatórios financeiros deve ser feito quando a ocorrência for 

provável e seu valor puder ser razoavelmente estimado, caso haja dificuldade em estimar a 

informação deverá ser registrado em notas explicativas. 

Uma das formas de registro do passivo ambiental é através da conta de contingências e 

para Ribeiro (1992, p. 107) “a contingência caracteriza-se nos casos em que a 

responsabilidade da empresa, na consumação do fato gerador, depende da efetivação de um 

evento futuro”. A autora também menciona as provisões expondo que “a provisão contábil 

está preocupada com a expectativa futura de recebimentos e pagamentos no processo de 

reconhecimento de ativos, passivos, receitas, despesas, ganhos ou perdas”.  

 

2.1.1.1 Legislação Pertinente ao Reconhecimento de Provisões e Contingências 

Ambientais  

Uma das legislações aplicadas às sociedades anônimas, caso da empresa estudada pela 

presente pesquisa, é a Deliberação CVM Nº 594 de 15 de setembro de 2009 que é baseada no 

CPC 25. Anteriormente a esta norma tem-se a Deliberação CVM Nº 489, de 03 de outubro de 

2005, ambas dispõe sobre provisões e contingências passivas.  

A Deliberação nº 489 da CVM afirmava que “provisão é um passivo de prazo ou valor 

incertos” (Deliberação nº 489, 2005, p. 5). A mesma deliberação afirma que uma 

Contingência Passiva representa “uma possível obrigação presente cuja existência será 

confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam 

totalmente sob o controle da entidade” ou ainda “uma obrigação presente que surge de 

eventos passados” (Deliberação nº 489, 2005, p. 5) e que a mesma não deve ser reconhecida 

pela não probabilidade de que tenha que liquidá-la e pelo fato do valor não ser mensurável 

com segurança.  

Ainda pela Deliberação nº 489 da CVM existe também o risco da provisão não ser 

reconhecida nas demonstrações contábeis caso não atenda às seguintes exigências: ter uma 

obrigação legal ou não formalizada como consequência de evento passado; o valor para 

liquidar a obrigação tem que ser provável de serem exigidos e por fim haja confiança no 

montante da obrigação.  
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Sobre as contingências passivas a referida deliberação reforça que a mesma não deve 

ser reconhecida, mas pode ser divulgada, a menos que sua possibilidade de ocorrência seja 

remota quando não deve ser nem divulgada. Por remoto entende-se que é quando “a chance 

de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena” (Deliberação nº 489, 2005, p. 24). Quando 

a contingência passiva não for remota, mas sim provável (a chance de um ou mais eventos 

futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer) ou for possível (a chance de um ou mais 

eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota) nestes casos a empresa 

deverá divulgar tais contingências na data do balanço. 

Há de se reforçar a diferença entre Contingência Passiva, que pode ser divulgada 

quando satisfeitos os requisitos citados acima, de Passivo Contingente que não será nem 

divulgado nem registrado em razão de seu alto grau de incerteza.   

A Deliberação nº 489 (2005, p. 21) cita o caso de provisões ambientais onde:  

Em determinadas circunstâncias, quando danos ambientais são causados, a 

entidade pode, por diversas razões, não estar obrigada a remediá-los.  Assim, 

inicialmente, não se fala em obrigação; entretanto, o surgimento de uma 

nova lei ou um comprometimento público da entidade fará surgir uma 

obrigação legal ou não formalizada, respectivamente, e, nesse caso, 

observada a devida avaliação sobre a possibilidade dessa obrigação se 

concretizar, a constituição de uma provisão poderá ser necessária.  

Vê-se que quando na iminência de surgimento de um normativo ou outro tipo de 

comprometimento possa surgir para onerar a empresa em relação a danos ambientais, a 

empresa deverá constituir provisão para abarcar os futuros dispêndios.   

A referência a uma legislação de 2005 foi realizada em razão da análise temporal da 

pesquisa. Cabe então analisar as mudanças ocorridas após a divulgação do pronunciamento do 

CPC de nº 25 ratificada pela a Deliberação CVM Nº 594 de 2009 e que está em vigor. 

Segundo a Deliberação CVM Nº 594 (2009, p. 7) a definição de provisão permanece a 

mesma reforçando a já citada distinção entre provisões e passivos contingentes: 

(a) provisões – que são reconhecidas como passivo (presumindo-se que 

possa ser feita uma estimativa confiável) porque são obrigações presentes e é 

provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos 

seja necessária para liquidar a obrigação; e 
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(b) passivos contingentes – que não são reconhecidos como passivo porque 

são: obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade 

tem ou não uma obrigação presente [...] ou obrigações presentes que não 

satisfazem os critérios de reconhecimento [...]   

A ideia de que contingências passivas não devem ser divulgadas nem registradas 

permanece, mas no caso do passivo contingente não há o reconhecimento do mesmo como no 

normativo anterior, no entanto caso o passivo contingente não seja remoto deve haver sim a 

sua divulgação.  

Sobre o reconhecimento das provisões a Deliberação CVM Nº 594 (2009, p. 7) afirma 

que a mesma só deve ser reconhecida quando:  

(a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como 

m resultado de evento passado;  

(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam 

benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e 

 (c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.  

Ao analisar os dois normativos que regem o reconhecimento e divulgação de provisões 

e contingências, inclusive a de caráter ambiental, percebe-se que desde 2005 até o normativo 

de 2009 não houve mudanças relevantes em termos de definição do que deve ou não ser 

reconhecido ou divulgado no tocante ao caso em específico uma vez que se sabe de todo 

cenário de mudanças a que passa a contabilidade e a convergência ás normas internacionais.  

  

2.2 DISCLOSURE AMBIENTAL 

O termo “disclosure ambiental”, ou seja, a divulgação de informações de caráter 

ambiental pode ser feita de forma voluntária, quando a iniciativa de divulgação parte da 

empresa, e de forma obrigatória quando há exigência legal.  

Segundo Paiva (2003), o caráter global da maioria das empresas é um sugestivo de que 

as mesmas devam deixar transparecer certo grau de preocupação e de amadurecimento 

demonstrando a presença de uma consciência ambiental e é através da evidenciação que isso 

vem a se tornar público. 
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No entanto, informações de caráter negativo podem ser postergadas ou até mesmo 

suprimidas, o oposto ocorre com as informações positivas que tendem a ser disseminadas 

pelas empresas. Sendo assim, uma benfeitoria ambiental pode ser na verdade um reparo de 

uma ação negativa anteriormente feita ao meio ambiente (ASHCROFT, 1999).  

Em sua tese sobre disclosure ambiental Nossa (2002) declara que um dos fatores que 

levam as empresas a evidenciarem as informações ambientais de forma voluntária é a pressão 

dos stakeholders, em específico se a empresa tiver potencial poluidor. O autor ainda aponta 

que a concorrência também pode ser fator de pressão para divulgação de informações 

ambientais quando a mesma observa que o seu concorrente emite relatório ambiental e 

“geralmente a empresa decide evidenciar suas informações com receio de que, se não o fizer, 

isso possa se tornar uma desvantagem competitiva aos olhos dos stakeholders.” (NOSSA, 

1992, p. 92).  

Gray e Bebbington (2001, apud Rover et. al. 2009) citam razões que levariam as 

empresas a evidenciarem ou não voluntariamente informações de caráter ambiental. Algumas 

das razões para evidenciarem de forma voluntária seriam: legitimação de suas atividades; 

desenvolver imagem corporativa; vantagens competitivas; direito dos stakeholders à 

informação; impacto positivo nos preços das ações. Percebe-se que as razões mesclam 

motivos financeiros (preço das ações; vantagens competitivas) com atitudes que imprimam 

uma imagem positiva da empresa perante a sociedade e partes interessadas (legitimação 

perante a sociedade; direito dos stakeholders).  

Sobre os motivos que levariam a empresa a não evidenciar a informação de caráter 

ambiental Gray e Bebbington (2001, apud Rover et. al. 2009) enumeram questões como o 

custo de levantamento e divulgação; outras prioridades em termos de divulgação; ausência de 

requerimento legal; evitar divulgar informações para a concorrência; dados indisponíveis. Ou 

seja, os motivos perpassam desde a dificuldade e gasto em produzir a informação até mesmo a 

não exigibilidade da mesma. 

Outro motivo para não divulgação é citado por Salomon e Lewis (2002), os quais 

constataram que a razão dada pelas empresas para não divulgação da informação ambiental é 

uma relutância em relatar informações sigilosas. 

Reforçando alguns pontos que ensejariam uma divulgação voluntária como as citadas 

por Gray e Bebbington (2001, apud Rover et. al. 2009), o trabalho de Deegan e Gordon 

(1996) analisou as práticas de divulgação ambiental das empresas australianas e visualizaram 



28 

 

um aumento significativo de divulgação ambiental com a promoção de aspectos positivos de 

seu desempenho ambiental fato que os autores denominam ser informações “auto-elogiosas” 

feito por parte das empresas ao longo dos anos estudados pela pesquisa (1980 a 1991) em 

detrimento de divulgar informações negativas. Os autores ainda afirmam que essa mudança ao 

longo dos anos analisados está ligada a um aparente aumento da preocupação da sociedade no 

tocante a questões ambientais. Os resultados da pesquisa de Deegan e Gordon (1996) também 

constata que o grau de divulgação ambiental corporativa está positivamente associado à 

preocupação dos grupos de pressão ambientais sobre o desempenho ambiental das empresas 

dentro de determinadas indústrias. 

No entanto, Murcia (2008) alerta que a divulgação de informações não relevantes além 

de custosa é desnecessária e ainda vir a confundir o usuário já que o mesmo pode vir a deixar 

de observar informações de fato importantes. O autor ainda afirma que as partes interessadas 

formam uma imagem da empresa tomando por base aquilo que conseguem exergar e dessa 

maneira, o diclosure deverá permitir que os julgamentos destes usuários sejam adequados. 

   

2.3 TEORIA DOS STAKEHOLDERS  

A definição de stakeholder foi dada por Freeman em 1984 ao afirmar que o termo 

representaria qualquer grupo ou indivíduo que pode vir a afetar ou que é afetado pelo alcance 

dos propósitos de uma entidade. Já Donaldson e Preston (1995) expõe que seriam pessoas 

com interesses legítimos nos processos e aspectos de uma atividade empresarial. Nasi (1995) 

lembra que o stakeholder é aquele que interage com a empresa e dessa forma torna possível 

sua operação. Clarkson (1995) reitera o caráter participativo do stakeholder ao afirmar que o 

mesmo reivindica sua propriedade, direitos ou interesses nas empresas.  

Sobre as influências exercidas pelos stakeholders Hill e Jones (1992) defendem que 

esta classe possui reinvindicações legítimas perante a empresa, estabelecidas através de um 

relacionamento de trocas. Além de possuir interesses e reinvindicações através de 

participação nas empresas, Evan e Freeman (1988) justificam que os stakeholders tem 

interesses na empresa uma vez que os mesmos se beneficiam ou são prejudicados pelas 

atividades das mesmas. 

Polonsky (1995) cita que alguns stakeholders ou ainda grupos influenciadores de uma 

organização seriam os grupos de interesse; consumidores; público em geral; governo; 

competidores; mídia; fornecedores e empregados dentre outros. Fombrun, Gardberg e Barnett 
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(2000) adicionam os parceiros comerciais; ativistas e a comunidade como exemplos de 

stakeholders.  

Fombrun, Gardberg e Barnett (2000) defendem que além de satisfazer os stakeholders 

a empresa pode obter ganhos e minimizar riscos. Para tanto os autores citam, por exemplo: 

consumidores trazem como ganhos o aumento de lealdade nas compras e as empresas 

conseguem minimizar o risco de aceitação, uma vez que os consumidores apresentam uma 

propensão a comprar de empresas socialmente responsáveis e imprimem aos produtos tal 

caráter fazendo com que os mesmos sejam valorizados perante o público. 

Ainda segundo os autores, os ativistas podem trazer aumento nas vendas uma vez que 

a aprovação dos mesmos pode vir a influenciar consumidores. Ações de proteção ao meio 

ambiente e ações filantrópicas, por exemplo, poderiam aumentar a aprovação dos ativistas e 

minimizar riscos de boicote às empresas. Sob essa mesma perspectiva, Fombrun, Gardberg e 

Barnett (2000) ainda argumentam que a empresa que trabalha a favor da comunidade se 

beneficia disso por meio da legitimidade a ser criada e reduz assim, o risco de aceitação e de 

conflitos. A mídia também é citada pelos autores que defendem que as ações sociais da 

empresa podem gerar cobertura favorável da mídia de forma a minimizar o risco de cobertura 

negativa e ainda trazer ganhos à empresa pela consequente cobertura favorável. 

Spiller (2000) cita o meio ambiente como sendo um stakeholder e cita que as 

principais ações das empresas relativas a esse stakeholder consistem em políticas, organização 

e gestão ambiental; minimização e assunção das responsabilidades relativas ao meio 

ambiente; políticas de reutilização, redução e reciclagem; gestão de resíduos; resposta 

emergencial efetiva a problemas ambientais; auditoria ambiental; conservação de energia; 

diálogo e divulgação pública. 

Sobre os atributos dos stakeholders, Angle, Wood e Sonnerfeld (1999) citam que 

seriam três: 

 Urgência: desejos que seriam mais importantes; 

 Poder: influência positiva ou negativa sobre a reputação; prestigio por meio da 

mídia ou outros meios. Acrescenta-se ainda a capacidade em aplicar 

recompensas ou punições; 

 Legitimidade: definição do que seria apropriado ou adequado. 
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A complexidade de interesses dos diferentes tipos de stakeholders e suas diferentes 

formas de atuar sobre as empresas são um desafio para empresas, como defende Carroll e 

Buchholtz (1984, apud Hourneaux, 2010), afetam o processo de gestão das empresas que 

desafiam a administração a considerar e equilibrar suas necessidades com as da própria 

empresa.     

Deegan (2002) defende que o ao buscar a satisfação de seus stakeholders as empresas 

podem agir na direção de se obter a legitimidade perante seu público alvo. Ainda segundo o 

autor partindo da Teoria do Stakeholder centrada nas empresas, ao somar os conflitos e 

tensões chega-se à Teoria da Legitimidade na qual a organização só existe se a sociedade a 

qual está inserida enxerga na organização a manutenção de um sistema de valores compatível 

com o socialmente aceitável.    

2.4 TEORIA DA LEGITIMIDADE 

 

A Legitimidade consiste na percepção ou suposição que as atitudes de uma entidade 

são desejáveis, adequadas e apropriadas dentro de um sistema com base em normas, valores, 

crenças e definições, sendo assim a Legitimidade reflete a congruência entre o 

comportamento da respectiva entidade com as crenças compartilhadas de um grupo social 

(SUCHMAN, 1995, p. 574).   

Conforme Dias Filho (2007, p. 6), 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 da forma como elas devem operar”. Se a entidade não conseguir justificar sua 

continuidade operacional, então a sociedade poderá revogar o “contrato” e isso pode 

acontecer através, por exemplo, da redução da procura dos produtos; aumento de impostos e 

multas (Deegan e Rankin, 2009, p. 54). Os autores transcrevem um exemplo desta situação de 

autoria de Coopers & Lybrand (1993, apud Deegan e Rankin, 2009, p. 54) que citam que os 

funcionários querem trabalhar para empresas limpas e seguras, poucas pessoas almejam 

trabalhar em empresas com mau histórico ambiental.   

Beuren e Söthe (2009) afirmam que as organizações evidenciam o cumprimento do 

contrato social na medida em que legitimam seus atos demonstrando à sociedade sua 

importância, e uma das maneiras que as empresas têm para demonstrar que cumprem o 

contrato social é através das evidenciações contábeis.  
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Dowling e Pfeffer (1975) também concordam que os relatórios elaborados pela 

contabilidade podem ser utilizados para implementar medidas que visem a legitimação da 

empresa perante a sociedade. 

Farias (2008) reforçam que Teoria da Legitimidade pode ser interpretada no âmbito 

contábil sob a ótica das informações prestadas pelas empresas à sociedade e caso haja 

importância para a sociedade a divulgação de uma informação, as forças sociais a 

pressionarão a divulgar na forma de exigências dos fornecedores ou ainda por meio de leis e 

regulamentos.     

A Teoria da Legitimidade aborda a relação existente entre as empresas e a sociedade 

em que atuam e essa relação tem por base um contrato social, nas quais estão impressas as 

percepções advindas da sociedade (DEEGAN, 2002).  

No entanto, Shocker e Sethi (1974, apud Deegan, Rankin e Voght 2000) alertam que 

um contrato social é concebido para existir não só entre a empresa para com os seus 

acionistas, mas sim entre a organização e o público em geral e violar esse contrato social pode 

conduzir a uma percepção de que a empresas não é legítima.  

Sancovschi e Silva (2006) afirmam que quando ocorre uma ameaça, ainda que 

potencial, à legitimidade decorrente de algum evento negativo, os administradores podem 

imprimir esforço para tentar mudar a percepção da sociedade no intuito de elevar a 

congruência entre as atividades da organização e a expectativas dos que estão do lado de fora 

da entidade.  

A busca das empresas em adotar medidas que legitimem suas atividades e por sua vez, 

manter o contrato social, requer uma postura denominada de legitimação organizacional, ou 

seja, a empresa tentará estabelecer uma congruência entre os valores da sociedade e as ações 

adotadas pela mesma (DOWLING e PFEFFER, 1975).  

Eugénio (2010) comenta que a presente teoria é a que melhor explica o entendimento 

sobre o como, e o porquê de os gestores fazerem uso do relato para o exterior no intuito de 

beneficiar a empresa no tocante a elementos de natureza ambiental e social.  

A busca pela legitimação ocorre não só após eventos/acidentes que venham a 

comprometer direta ou indiretamente a imagem das organizações, pois, conforme Deegan 

(2002) a legitimação pode advir independentemente de pressões externas à empresa, nesse 

caso, a legitimação é vista como uma estratégia de fortalecimento da imagem de uma empresa 

que está comprometida com o bem estar social. No entanto, pesquisas empíricas como as 
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Sancovschi e Silva (2006), Patten (1992) e Deegan e Rankin (1996) demonstram o inverso, ou 

seja, quando a legitimidade é ameaçada por questões internas ou externas, é que as empresa 

tomam medidas de recuperação para legitimar suas atividades. 

 

2.4.1 Pesquisas Envolvendo Teoria da Legitimidade 

 

Adams, Hill e Roberts (1998) estudaram quais os fatores que exerciam influência na 

divulgação social em 150 empresas européias. Os resultados demonstraram que fatores como 

tamanho; ramo e país influenciavam na divulgação de relatórios sociais. Os autores também 

concluem que a teoria da legitimidade pode ser uma explicação para o fato de que 

dependendo do tamanho e do tipo de empresa, ocorre uma diferença entre a quantidade e a 

natureza das informações sociais que são divulgadas. 

Em estudo empírico Patten (1992) analisou se o desastre ambiental (em particular o 

vazamento de óleo ocorrido da empresa Exxon Valdez) traria mudanças nos relatórios das 

outras empresas do setor, que não a própria Exxon Valdez. Foi encontrado um aumento 

significativo no número de divulgações sobre informações de caráter ambiental nas demais 

empresas, ou seja, na medida em que houve um desastre ambiental com uma empresa do 

ramo, as demais buscaram legitimar suas ações a fim de manter o contrato social. Isso 

confirma o que a Teoria da Legitimidade prevê. 

No mesmo sentido da pesquisa acima, Deegan e Rankin (1996) analisaram as práticas 

de divulgação de informações ambientais por parte de 20 empresas australianas acionadas 

judicialmente por questões de crimes ambientais. Os autores constataram que apesar da 

Austrália não possuir regras que obriguem as empresas a fornecerem informações relativas a 

seu desempenho ambiental, a análise indicou aumento na divulgação das informações 

ambientais em relação às empresas envolvidas em processos judiciais desta natureza.   

Ao estudar mais especificamente o estudo inspirador da presente pesquisa, que vem a 

ser o trabalho de Deegan, Rankin e Voght (2000) que teve como objetivo verificar a reação 

das empresas australianas em seus Relatórios Anuais na ocorrência de acidentes ambientais. 

Para alcançar tal objetivo, os autores analisaram os Relatórios Anuais das empresas 

envolvidas nos acidentes e nas demais empresas do setor. 
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Viliers e Staden (2006) afirmam que a Teoria da Legitimidade prevê que as empresas 

irão fazer o que os mesmos consideram necessário para preservar sua imagem para evitar 

crises de legitimidade, aumentando ou reduzindo os níveis de divulgação.  

Tendo em vista que a ocorrência de acidentes ambientais pode vir a causar na 

sociedade um questionamento sobre a legitimação de uma organização podendo ter como 

conseqüência a revogação do contrato social. Diante desta situação, Deegan, Rankin e Voght 

(2000) alegam que as empresas podem responder a esta ameaça utilizando seus relatórios 

anuais. Os autores ainda defendem que mesmo empresas não envolvida nos acidentes, mas 

pertencentes ao mesmo setor podem responder à ameaça do rompimento do contrato social; 

sendo assim, mesmo que a empresa não seja responsável pelo acidente, espera-se que a 

mesma aumente a divulgação das informações relativas ao tema do acidente como forma de 

legitimação. 

Sendo assim, os autores testaram as seguintes hipóteses:  

Hipótese 1: Após a ocorrência de um acidente ambiental, os administradores ou 

responsáveis pelas empresas afetadas, buscam proporcionar um maior nível de divulgação 

social pertencentes à categoria do incidente.  

Não obstante a isso, Deegan, Rankin e Voght (2000) deixam claro que além da 

divulgação pelas empresas afetadas, a organização causadora do acidente busca compensar a 

informação negativa através de um aumento na divulgação de informações positivas sobre o 

tema, os autores exemplificam afirmando que tais empresas que estão sob situação de 

acidente ambiental podem chamar a atenção, na ocorrência deste, para eventos que 

evidenciem prêmios de caráter ambiental. Dessa maneira, os autores propõem outra hipótese: 

Hipótese 2: Após a ocorrência de um acidente ambiental, os administradores ou 

responsáveis pelas empresas afetadas, tentam proporcionar um maior nível de divulgação de 

informações positivas pertencentes à mesma categoria do acidente. 

Entende-se por “empresas afetadas”, as empresas do setor ao qual o incidente diz 

respeito, envolvidas ou não no acidente. 

Por “informação positiva” e Deegan e Gordon (1996) define como sendo as 

informações apresentadas pela empresa em harmonia com o ambiente ou que a empresa 

compromete-se com atividades que propiciem resultados positivos à sociedade, a exemplo da 

divulgação de um laudo ambiental aprovado pelo órgão competente.  



34 

 

Os autores testaram as hipóteses analisando os relatórios anuais dois anos antes, dois 

anos depois e no ano do acidente, ou seja, para cada acidente eram analisados cinco relatórios 

através da análise de conteúdo. Após a análise de conteúdo, as palavras que estavam no 

contexto do acidente eram contadas e conforme a freqüência (quantidade) os autores 

delineavam a tendência do discurso dos relatórios e verificava se a tendência mudava antes e 

após o acidente. 

Em conclusão, Deegan, Rankin e Voght (2000) indicam que após os incidentes, uma 

amostra de empresas que operam nas indústrias afetadas, ofereceu mais informações sociais 

em seus relatórios anuais do que eles faziam antes dos acidentes ambientais. Os resultados 

ainda confirmam a visão de que as organizações utilizem seu relatório anual como um meio 

de influenciar a percepção da sociedade acerca de suas operações e como um meio de 

legitimar a sua existência. Outro ponto ressaltado pelos autores é que as empresas não 

aparentam mudar suas políticas de divulgação ao longo do tempo, mas a reação da divulgação 

após o acidente fica evidente na medida em que a mesma se relaciona com o acidente em si, 

sendo assim, os autores frizam o caráter estratégico das divulgações voluntárias onde as 

empresas estudadas demonstram que o uso da divulgação nos relatórios anuais é instrumento 

útil para reduzir os efeitos que eventos desfavoráveis.  

 

2.4.2 Relatórios e sua Utilização como Forma de Legitimação  

Na busca pela legitimação, as empresas divulgam informações de caráter ambiental 

mesmo sem obrigatoriedade legal. A literatura mostra que tais divulgações podem ocorrer 

tanto nos Relatórios Anuais quanto em divulgações especificas como no Balanço Social, nos 

Relatórios de Sustentabilidade e nos relatórios produzidos pela contabilidade como afirma 

Dowling e Pfeffer (1975).  

 

2.4.2.1 Relatório Anual  

Ogden e Clarke (2005) analisaram como os relatórios publicados por empresas 

privatizadas de água do Reino Unido entre os anos de 1990 a 1998 eram utilizados para 

legitimar as atividades das mesmas. Os autores concluíram que a divulgação das informações 

buscou a legitimação das empresas no setor privado e que a divulgação de informações 

sociais é um recurso para empresas que buscam a legitimação ante a sociedade.    
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Wilmshurst e Frost (2000) investigaram quais as influências sofridas pelos gestores no 

momento de divulgação de informações ambientais. Um dos achados da pesquisa aponta que 

os gestores atendem, com maior nível de divulgação de informações ambientais nos relatórios 

anuais, quando constatam a importância atribuída pelos stakeholders a tais informações.   

O trabalho de Branco e Rodrigues (2006) compara os relatórios anuais divulgados na 

internet com informações sobre responsabilidade social dos anos de 2003 e 2004 de empresas 

portuguesas. De acordo com os autores, as empresas disponibilizam informações sociais com 

a finalidade de apresentar uma imagem socialmente responsável, para que assim, legitimem 

seu comportamento perante os stakeholders e influenciando a percepção externa acerca de sua 

reputação. 

Sancovschi e Silva (2006) estudaram a forma pela qual a empresa Petróleo Brasileiro 

S.A. utilizou a evidenciação voluntária das informações sociais no período de 1993 a 2002. 

Após a análise dos relatórios anuais da empresa, ficou constatado que, de forma consciente ou 

não, os gestores da empresa em questão adotaram determinados padrões e posturas em suas 

evidenciações sociais como forma de recuperação de sua legitimidade frete à ameaça de perda 

de sua legitimidade em razão de questões negativas relacionadas a acidentes ambientais 

ocorridos em suas atividades. 

Os achados de Deegan e Rankin (1996) e Patten (1992) confirmam a visão de Deggan 

(2001), que defende que as empresas se utilizam de seus relatórios anuais como forma de 

influenciar a percepção que a sociedade tem acerca de suas operações, além de ser um meio 

de legitimar a sua existência. 

 

2.4.2.2 Relatório de Sustentabilidade  

O Relatório de Sustentabilidade é de iniciativa da Global Reporting Initiative (GRI) 

que é uma organização internacional sem fins lucrativos formada por colaboradores do mundo 

dos negócios, da academia e de instituições profissionais. A GRI produz a estrutura para 

relatórios de sustentabilidade incluindo suas diretrizes, princípios e indicadores de 

desempenho social, ambiental e econômico.  

Elaborar relatórios de sustentabilidade é uma prática que mede, divulga e presta conta 

ao stakeholders internos e externos expressando o desempenho organizacional visando o 

desenvolvimento sustentável (REPORTING GUIDELINES G-3, 2006, p. 4). 
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Sobre a elaboração do relatório, o Reporting Guidelines G-3 (2006) orienta que tanto 

fatores internos quanto externos devem ser considerados para definição do que seria um tema 

relevante a ser abordado. Seriam fatores externos:  

a) Principais interesses/temas e indicadores de sustentabilidade 

levantados pelos stakeholders; 

b) Principais temas e futuros desafios do setor relatados por pares e pela 

concorrência; 

c) Regulamentos, leis, acordos internacionais ou acordos voluntários 

com importância estratégica para a organização e seus stakeholders; 

d) Impactos, riscos ou oportunidades de sustentabilidade avaliados de 

forma adequada (como aquecimento global, HIV-aids, pobreza) [...].  

(REPORTING GUIDELINES G-3, 2006, p. 10). 

Percebe-se que há uma preocupação com a opinião dos stakeholders na busca por 

satisfazer a necessidade de informações destes usuários. Cabe lembrar que à luz da 

legitimidade, a mesma acontece pela busca de manutenção do contrato social, ou seja, 

satisfazer não só os stakeholders bem como a sociedade quando há uma crise de legitimidade, 

por exemplo. Vê-se o caráter estratégico deste relatório na medida em que o mesmo pode ser 

utilizado para divulgar informações necessárias para manutenção do contrato social.  

Sobre os fatores internos levados em consideração na definição do que seria relevante 

tratar no relatório de sustentabilidade a Reporting Guidelines G-3 (2006) cita:  

e) Principais valores, políticas e estratégias organizacionais, sistemas de 

gestão operacional, objetivos e metas; 

f)  Interesses/expectativas de stakeholders envolvidos diretamente no 

sucesso da organização (como empregados, acionistas e fornecedores); 

g) Principais riscos para a organização; 

h) Fatores críticos para o sucesso organizacional; 

i) Competências essenciais da organização e a forma como contribuem 

para o desenvolvimento sustentável. (REPORTING GUIDELINES G-3, 

2006, p. 10). 

Phillips, Lawrence e Hardy (2004) citam que um relatório que também é instrumento 

de legitimidade é o relatório de sustentabilidade, já que o mesmo tem o poder de atuar 

transformando a realidade social.  
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Deegan, Rankin e Voght (2000) entendem que em países onde a obrigatoriedade legal 

de divulgação/elaboração de relatórios sociais e ambientais é limitado, quanto mais a 

legitimidade está ameaçada, mais os relatórios anuais terão a probabilidade de instruir as 

partes interessadas garantindo o denominado “direito de saber” sobre as implicações sociais e 

ambientais das operações de uma empresa. 

Ao analisar a composição do relatório de sustentabilidade, um dos pontos alinhados 

com a presente pesquisa são os indicadores ambientais, que englobam o desempenho 

relacionado a insumos e produção, além da conformidade ambiental e gastos com o meio 

ambiente que são separados em nove aspectos materiais; energia; água; biodiversidade; 

emissões, efluentes e resíduos; produtos e serviços; conformidade; transporte; e geral. 

Sendo assim, visualiza-se que o relatório de sustentabilidade pode ser um agente 

provocador de mudança na forma de divulgação de informações ambientais, mesmo que não 

obrigatórias e como afirma Hess (2008), tal relatório provoca mudança cultural em direção ao 

desenvolvimento sustentável, que pode ter sua motivação de forças externas que venham a 

exigir mudanças por parte das empresas.   
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA  

 

A fim de alcançar o objetivo proposto que consiste em analisar a reação de uma 

determinada empresa do setor de mineração, em termos de divulgação nos relatórios anuais e 

de sustentabilidade, com relação às notícias de acidentes ambientais pertencentes à mesma, 

como forma de legitimação.  

O presente trabalho adotou o método dedutivo, que para Prestes (2003) consiste em 

um raciocínio que parte do geral para o particular. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, o mesmo se enquadra com sendo uma pesquisa 

descritiva, que segundo Andrade (2002) busca observar os fatos, analisá-los e classificá-los de 

forma a interpretar os fenômenos estudados.  

Quanto à abordagem do problema, o trabalho enquadra-se na abordagem qualitativa, 

que segundo Richardson (1999) são estudos que descrevem determinado problema, analisam 

e classificam processos  e de acordo com Raupp e Beuren (2003) permitem análises mais 

profundas em relação ao fenômeno estudado visando observar características não 

contempladas pelo estudo quantitativo.  

 

3.1 Delimitação Documental  

  

A abordagem qualitativa dar-se-á através da análise de conteúdo dos Relatórios 

Anuais, das Demonstrações Contábeis e dos Relatórios de Sustentabilidade da empresa 

estudada. Para Bardin (1979), a análise de conteúdo representa um conjunto de técnicas de 

análise de comunicação visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens no intuito de efetuar deduções lógicas a respeito da 

mensagem emitida. 

No caso específico dos Relatórios de Sustentabilidade, a análise de conteúdo deu-se de 

forma secundária, uma vez que o mesmo foi submetido ao programa de análise de discurso, o 

Alceste®, cujo alcance será explicado em tópico específico.  

Serão analisados os relatórios de sustentabilidade, anual e demonstrações contábeis 

publicadas nos dois anos anteriores, no ano do acidente ambiental e nos dois anos posteriores 

à notícia sobre o acidente a fim de comparar a extensão da divulgação dada por cada relatório 
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no tocante a um acidente em específico. Esse procedimento foi o adotado pela pesquisa de 

Deegan, Rankin e Voght (2000) que apesar de aceitar a análise de dois anos antes e depois 

arbitrária, considerou que essa delimitação temporal seria suficiente para esta estabelecer 

comparativos em relação ao enfoque dado ao tema do acidente. 

 

3.2 Delimitação do Acidente Ambiental  

A fim de delimitar quais seriam os acidentes ambientais compreendidos pela pesquisa, 

analisou-se inicialmente o Relatório de Acidentes Ambientais do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), divulgado no site da instituição. 

No presente relatório constam todos os acidentes ambientais comunicados ao IBAMA 

através do Sistema de Registro de Ocorrência de Acidente/Incidente Ambiental (SISAI). A 

implantação do relatório ocorreu no final de 2005 e os dados coletados pelo IBAMA para sua 

elaboração advêm do documento denominado “Comunicado de Acidente Ambiental - 

Informações Preliminares” e “Comunicado de Acidente Ambiental - Informações 

Complementares”, ambos disponibilizados no site do IBAMA e cujo preenchimento é de 

responsabilidade das equipes de emergência ambientais do próprio IBAMA quando a mesma 

é acionada na ocorrência de algum acidente de caráter ambiental. No entanto, o quantitativo 

de acidentes é maior do que o descrito no relatório, tendo em vista que alguns acidentes não 

são comunicados ao órgão federal e em alguns casos o IBAMA recebe as informações 

fornecidas pela mídia (IBAMA, 2006/2007). 

No presente relatório foi dada ênfase a acidentes que envolviam o produto relacionado 

a atividade não só da mineradora em questão, bem como de suas empresas controladas, a 

saber: “óleo”; “minério”; “ferro”, bem como as palavras que tratam dos tipos de acidentes: 

“derramamento”; “vazamento”. Isso foi realizado através de busca textual no intuito de 

visualizar possíveis acidentes relacionados à atividade que envolve a empresa estudada. Ao 

encontrar algum acidente dentro da área de atuação da empresa, lançou-se o mesmo em sites 

de busca da internet no intuito de verificar a autoria do acidente, tendo em vista que, em 

alguns casos, no relatório não consta a empresa responsável pelo mesmo.  

Também foi realizado o caminho inverso, ou seja, em sites de busca da internet 

procurou-se acidentes relacionados às empresas estudadas e posteriormente o respectivo 

acidente foi buscado no relatório do IBAMA. 
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A pesquisa chegou aos seguintes acidentes ambientais através do Relatório do IBAMA 

de 2006, de 2007 e de sites de busca na internet elencados na Quadro 1: 

QUADRO 1 – RELAÇÃO DE ACIDENTES AMBIENTAIS ENCONTRADOS 

Data UF Município Produto Breve descrição 

Meio de 

comunicação 

onde foi/foram 

encontradas 

notícias 

27/04/2005 

 

RJ Itaboraí Óleo diesel Quatro vagões da empresa XXX 

carregados com cerca de 60 mil litros 

de óleo diesel descarrilaram, nesta 

terça-feira, no município de Itaboraí 

(RJ). A carga vazou e ameaça os 

manguezais da APA (Área de Proteção 

Ambiental) do município vizinho de 

Guapimirim e a Baía de Guanabara. 

A composição, que era composta por 

três locomotivas e 38 vagões, 

transportava o combustível de Duque 

de Caxias, na Baixada Fluminense, 

para Campos (região norte). 

O óleo vazou para um córrego e, em 

seguida, chegou ao rio Caceribu, que 

corta a APA de Guapimirim e 

desemboca na Baía de Guanabara  

Folha Online * 

23/08/2006  

 

MG  

 

Leopoldina  

 

Óleo diesel 

 

O acidente ocorreu em trecho de curva 

da ferrovia XXXX (XXX, havendo 

tombamento de 2 locomotivas e 

descarrilamento de 1 locomotiva, que 

transportavam vagões carregados com 

bauxita de cataguases (MG), para 

município de três rios (RJ).  

Relatório de 

Acidentes 

Ambientais. 

IBAMA 

(2006/2007). 

28/11/2007 PA Oriximiná Óleo Margens do Rio Trombetas são 

atingidas por óleo nas proximidades do 

Porto Trombetas 

Relatório de 

Acidentes 

Ambientais. 

IBAMA 

(2006/2007) e site 

do Ambiente 

Brasil 

Fonte: Elaboração Própria. Dados da Pesquisa, 2011.  

* Não foi analisado o Relatório de Acidentes Ambientais do IBAMA em 2005, pois o mesmo foi criado no final 

de 2005.  

Salienta-se que os temas das notícias a serem tratados pela pesquisa em termos de 

acidente referem-se aos tipos de acidentes enquadrados como ambiental, não serão 

considerados temáticas relacionadas a acidentes de trabalho e de outro teor que não seja os 

relativos a ocorrências com impactos ao meio ambiente. 
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3.3 Análise dos Relatórios Anuais, de Sustentabilidade e Demonstrações Contábeis 

 Neste tópico, serão expostas as metodologias adotas para análise dos relatórios e 

demonstrações contábeis no intuito de responder à questão de pesquisa.  

3.3.1 Análise dos Relatórios de Sustentabilidade   

A extensão da divulgação de um evento será considerada para indicar o grau de 

importância dado a um tema, assim, quanto maior a extensão despendida com o assunto, isso 

será considerado como um indicador de relevância atribuída pela empresa ao tema 

(KRIPPENDORFF 1980). Muito embora Deegan, Rankin e Voght (2000) declarem que não 

há uma quantidade tida como ótima em termos de divulgação, mas ainda assim reconhecem 

que é uma metodologia replicada por outros trabalhos e que permite comparação entre 

pesquisas empíricas sobre o tema. 

Muito embora o estudo de Deegan e Gordon (1996) e por Guthrie e Parker (1989) 

utilizem a contagem de palavras para atribuir a importância ou não despendida a um 

determinado tema, o presente trabalho fez uso não só da análise de conteúdo de forma 

secundária, mas principalmente do aplicativo Alceste® utilizado pelo meio acadêmico para 

análise de conteúdo e que realiza uma análise lexical por contexto de um conjunto de 

palavras. Através do Alceste® é possível visualizar a tendência de discurso ou de um 

indivíduo ou até mesmo de relatórios, considerando que este é o meio pelo qual as empresas 

se pronunciam. 

Os relatórios sustentabilidade a serem analisados foram todos formatados em um 

único arquivo, sem que houvesse perda textual, para que fosse possível proceder a análise no 

software Alceste 4.5® (Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte), 

o qual analisa todos os relatórios como se fossem peça única.  

A opção pelo Alceste deve-se ao caráter da presente pesquisa que consiste na análise 

qualitativa dos relatórios da empresa estudada, voltando-se assim, para análise do conteúdo 

destes documentos. Kalampalikis (2003) afirma que este método de estatística textual é 

utilizado em pesquisas no campo das representações sociais com êxito. 

O Alceste® apesar de ser comumente utilizado para análise de entrevistas e relatos 

tem como sua essência a análise de discurso, buscando agrupar os pontos de vista de cada 

relato, ou seja, suas representações (aquilo que é mais representativo ao grupo). O Alceste® 

distingue classes de palavras que representam diferentes formas de discurso no que se refere 

ao tópico de interesse (KRONBERGER e WAGNER, 2003).  



42 

 

Sendo assim, são criadas “classes” que agrupam as palavras em tópicos de acordo com 

a força do relacionamento existente entre as mesmas no decorrer do relato e essas classes são 

formadas por denominadas Unidades de Contexto Elementar (UCEs). Segundo Camargo 

(2005, p. 517) as UCEs são segmentos do texto onde cada “classe” é composta de várias 

UCEs em função de uma classificação segundo a distribuição de vocabulário destas UCEs.  

  O relacionamento e agrupamento das palavras em UCEs dependem da freqüência e 

do teste qui-quadrado que une as palavras em suas respectivas classes, mostrando assim, o 

agrupamento entre as palavras do material a ser analisado, no caso da presente pesquisa, os 

relatórios de sustentabilidade. Em seguida, o Alceste® gera o Dendograma que significa uma 

figura hierárquica das classes ilustrando a relação entre as classes e as UCEs que as compõe. 

Em pesquisas que utilizam o Alceste® cada variável representa o discurso de um 

indivíduo e o programa trabalha unindo o relato de cada indivíduo de forma a formar classes 

de tendências de discursos. No presente estudo, adotou-se que cada “indivíduo” seria um ano 

do Relatório de Sustentabilidade por entender que um relatório emitido por uma empresa 

representa o discurso que a mesma que manter perante a sociedade, já que esta é uma das 

formas que a mesma utiliza para se comunicar. Os demais relatórios foram submetidos a um 

pré-teste no Alceste® onde não se obteve êxito nos resultados uma vez que tanto o Relatório 

Anual quanto as Demonstrações Contábeis possuíam caráter predominantemente financeiro, 

do qual não poderia ser extraído tendência de discurso através do Alceste®, mas sim pela 

análise de conteúdo.  

Sendo assim, inicialmente buscou-se os Relatórios de Sustentabilidade dos anos de 

2003 a 2009 em razão das datas dos três acidentes descritos em tópico anterior, no entanto na 

data da coleta não estava disponível o Relatório de Sustentabilidade de 2003, mas sim de 

2004 a 2010 e foi esta a população colhida.  Portanto excluiu-se o relatório de 2003 e se 

acrescentou o de 2010 pela disponibilidade.   

3.3.2 Análise dos Relatórios Anuais 

O uso do relatório anual, ou ainda o nomeado relatório da administração leva em 

consideração o entendimento defendido por Ribeiro (1992) de que é neste relatório que a 

empresa deve informar o seu comprometimento com as questões ambientais.  Os seja, é 

através desse relatório que a teoria apregoa que as empresas deveriam utilizar para 

manutenção do seu contrato social no intuito de reafirmar sua legitimação, além de também 

ser o método utilizado pelo estudo de Deegan, Rankin e Voght (2000). 
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No caso do presente estudo, a análise preliminar do Relatório Anual e do de 

Sustentabilidade permitiu enxergar que a função de divulgação de caráter ambiental estava 

focada no Relatório de Sustentabilidade, por esta razão optou-se pela análise de ambos os 

tipos de relatórios. 

O Alceste® não foi empregado na análise do discurso do Relatório Anual uma vez que 

em análise prévia percebeu-se que o caráter predominantemente financeiro de tal relatório não 

se enquadraria na tipologia de análise a que o Alceste® se propõe.    

Para o Relatório Anual procedeu-se a análise de conteúdo onde houve busca das 

seguintes palavras-chaves: “acidente”; “óleo”; “multa”; “indenização”; “ambiental” e 

“vazamento”. As palavras foram selecionadas pelos contextos em que se inseriam os 

acidentes encontrados e na temática discutida. 

A delimitação temporal compreendeu a mesma dos Relatórios de Sustentabilidade, ou 

seja, foram analisados os relatórios anuais de 2004 a 2010 a fim de manter o critério de 

comparabilidade entre os relatórios. 

Sendo assim, para cada acidente são cinco relatórios a serem analisados (um do ano do 

acidente, dois anteriores e dois posteriores ao acidente), conforme Quadro 2: 

 

QUADRO 2 – DATA DO ACIDENTE E RESPECTIVOS RELATÓRIOS E 

DEMONSTRAÇÕES A SEREM ANALISADOS  

Data do 

acidente 

Ano dos Relatórios (Anual e de Sustentabilidade) 

e Demonstrações Contábeis Analisados 

27/04/ 2005 2003*/2004/2005/2006/2007 

23/08/2006 

 

2004/2005/2006/2007/2008 

28/11/2007 2005/2006/2007/2008/2009/2010** 

Fonte: Elaboração Própria. Dados da Pesquisa, 2011 

*Relatório de Sustentabilidade não disponível na data da coleta dos dados 

**Análise adicional dos relatórios do ano de 2010 

 

3.3.3 Análise das Demonstrações Contábeis 

Em caráter adicional, foi analisado se as notícias sobre acidentes ambientais teriam 

impacto nas demonstrações contábeis uma vez que após a ocorrência de um acidente pode 

haver dispêndios financeiros relativos não só à reconstrução; mitigação do problema; ou ainda 

as multas por descumprimento de legislações de proteção ao meio ambiente, por exemplo. Tal 
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análise baseia-se no fato de as demonstrações contábeis também são instrumentos de 

comunicação com seus acionistas e outros interessados em conhecer os negócios por diversas 

razões e por enquadrar-se na questão da contabilidade ambiental e consequentemente registro 

de passivos e contingências ambientais.  

Assim como nos Relatórios Anuais, não houve adequação às características 

financeiras das demonstrações contábeis e o tipo de análise realizada pelo Alceste®, logo se 

procedeu à análise de conteúdo das demonstrações contábeis. 

As demonstrações contábeis selecionadas foram as que a empresa divulgou para a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a saber: Balanço Patrimonial - BP; Demonstração 

do Resultado - DRE; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL; 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR; Demonstração dos Fluxos de 

Caixa - DFC; Demonstração do Valor adicionado - DVA e Notas Explicativas – NE. 

Todas essas demonstrações foram divulgadas pela empresa nos anos analisados, 

embora a legislação tenha alterado a obrigatoriedade da publicação de algumas delas, o fato 

da empresa tem divulgado ensejou a análise, independentemente de exigências legais.  

 Os anos das demonstrações analisadas são os mesmos dos outros relatórios analisados, 

ou seja, de 2004 a 2010.  

3.3.4 Análise Conjunta dos Relatórios, Demonstrações Contábeis e Acidentes 

Após a análise individualizada de cada item, consta uma análise qualitativa dos 

Relatórios Anuais, de Sustentabilidade, Demonstrações Contábeis e acidentes de forma 

simultânea. O intuito é unir as interpretações de forma a possibilitar vislumbrar se há impacto 

da noticia dos acidentes selecionados em cada período de análise nos três segmentos das 

documentações estudadas. 

Sendo assim, é possível verificar se o impacto, ou não, visto em um relatório se reflete 

no outro tipo de relatório ou demonstração contábil, ou seja, se a tendência de discurso segue 

similar em termos de tendência entre os diferentes documentos, resguardando as 

peculiaridades e características de abordagem a que cada um se destina. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo, é apresentada a forma como foi realizada a análise dos objetos que 

possibilitarão responder ao problema de pesquisa.  

 

4.1 ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE   

 

Na busca por responder a questão de pesquisa, a presente seção tem por finalidade 

iniciar a análise realizada nos Relatórios de Sustentabilidade da empresa estudada.  

Para análise de discurso o Alceste® requer que se identifiquem os indivíduos aos quais 

pertence cada discurso, como a presente pesquisa estuda uma empresa cada indivíduo foi 

representado por um ano do Relatório de Sustentabilidade, exemplo: Indivíduo 1 será o 

mesmo que Relatório de Sustentabilidade de 2004 e assim por diante. Após a determinação 

das variáveis é possível definir qual o contexto de discurso predominante em cada ano de 

relatório de forma que seja possível perceber se a ocorrência de um acidente projeta impacto 

no contexto de discurso encontrado em cada ano, conforme foi pressuposto no referencial 

teórico com as hipóteses do estudo de Deegan, Rankin e Voght (2000). 

Dessa maneira, ao lançar as sete variáveis (relatório de sustentabilidade de 2004; 

2005; 2006; 2007; 2008; 2009 e 2010) e seus respectivos conteúdos o Alceste® geraram 

cinco Classes de Discurso (Classe 1; Classe  2; Classe  3; Classe  4; Classe 5) que apresentam 

cada uma, suas palavras típicas e o grau de associação destas palavras com a classe a que 

pertencem. O poder de associação entre a classe e a palavra é definido através do cálculo do 

qui-quadrado (Q² ou Khi²), sendo que quanto maior o Q² da palavra, mais ela é relevante ou 

representativa dentro da classe a qual se encontra inserida.  

Os resultados obtidos no Alceste® acerca do contexto do discurso contido nos 

Relatórios de Sustentabilidade, bem como as variáveis aos quais esse contexto se referem são 

demonstrados na Figura 1 denominada de Dendograma (classificação hierárquica 

descendente):  
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FIGURA 1 – DENDOGRAMA DAS CLASSES DISCURSIVAS    

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

No Dendograma da Figura 1 observa-se três blocos, um deles formados pela união da 

Classe 1 e 4; outro de forma independente com a Classe 2 e outro bloco formado pelas 

Classes 3 e 5. Tal fato representa que o contexto do discurso presente na Classe 1 possui 

maior relação com a Classe 4, ou seja, são próximas uma da outra e no sentido oposto estas 

classes estão mais distantes, ou seja, mantém pouca ou nenhuma relação temática, com as 

Classe 2, 3 e 5 e por sua vez, as Classe 3 e 5 mantém contexto de discurso similar como pode 

ser visto na parte superior da Figura sob o título de “2èreclassification” e “1èreclassification”, 

já a classe 2 aparece de forma independente sem manter relação semântica com as demais. 

A Figura 1 também mostra as cinco classes e seu contexto de discurso, bem como o 

respectivo ano em que o relatório está presente, de forma que quanto maior o Q², maior o grau 

de associação entre o contexto da Classe e o ano do Relatório de Sustentabilidade (variável). 

Isso pode ser visualizado na parte inferior da Figura 1 sob o titulo “variable”.  

Sendo assim, tem-se que o contexto da Classe 1 está  mais fortemente ligado ao 

relatório do ano de 2009 com Q² de 102, e de forma menos intensa com Q² de 10 aos 

relatórios de 2007 e 2008. O relatório do ano de 2004 está marcado pelo contexto do discurso 
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presente na Classe 2, com Q² de 126, a mesma classe também está presente nos anos de 2005 

e 2007, no entanto, em menor grau de representatividade com Q² de 59 e 26 respectivamente. 

A Classe 3 predomina unicamente no relatório de 2010. A Classe 4 aparece mais fortemente 

relacionada com o relatório do ano de 2004, esse relatório conjuga tanto o contexto da Classe 

2 quanto da Classe 4. A Classe 4 também relaciona-se com o relatório do ano de 2006, no 

entanto em grau fraco de associação (Q² de 2). A Classe 5 apresenta pouco grau de associação 

com os relatórios de 2010; 2006 e 2009. 

Um resumo da presença das classes conforme o valor encontrado no Q² e sua relação 

com os anos de cada relatório de sustentabilidade podem ser visualizados o Quadro 3: 

QUADRO 3 – ASSOCIAÇÃO ENTRE A CLASSE E OS ANOS DE CADA 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE  

Classes Ano do Relatório de Sustentabilidade Q² de associação com a Classe 

Classe 1 

2007 10 

2008 10 

2009 102 

Classe 2 

2004 126 

2005 59 

2007 26 

Classe 3 2010 195 

Classe 4 
2004 214 

2006 2 

Classe 5 

2006 8 

2009 4 

2010 19 
                 Fonte: Elaboração Própria. Dados da Pesquisa, 2011 

 

A análise conjugada da Figura 1 e do Quadro 3 permite observar a predominância de 

discurso de cada Classe associada de cada variável (ano do Relatório de Sustentabilidade), 

bem como a análise do contexto individual de cada Classe por agrupamento de relação de 

força entre as palavras formando um sentido lógico de discurso.  

A Classe 1 possui como palavras mais relevantes (maior Q²) “percentu” com Q² de 

248; seguidas de “consumo” com Q² de 238, “água” com Q² 207, “geração”, “resíduo” dentre 

outras palavras como “biodisel”, “energia”, “gás” e “diesel”. A variável predominante na 

Classe 1 é o Relatório de Sustentabilidade de 2009, sendo assim, pode-se inferir uma 

tendência do citado relatório possuir uma predominância de discurso em torno da descrição 

das atividades e consumo de materiais minerais pela empresa analisada, bem como o consumo 

de outras substancias com poder de poluição como “óleo” e “combustível”. Tendo em vista a 
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atividade fim da empresa e de suas controladas serem em torno da extração, tratamento e 

transporte de minérios. Essa mesma tendência de discurso também ocorre nos relatórios dos 

anos de 2007 e 2008, mas em menor grau (menor Q²).  

A seqüência de anos e seu grau de relacionamento com a Classe 1 (2007 com Q² 10, 

2008 com Q² 10 e 2009 com Q² de 102), permite também inferir que não havia em 2007 e 

2008 uma grande ênfase em descrever o consumo de bens minerais extraídos do meio 

ambiente pela companhia bem como evidenciar que tal atividade envolve o consumo de 

materiais poluente e de manejo que podem causar riscos de acidente ao meio ambiente. No 

entanto, no relatório de 2009, há uma descrição marcante desses aspectos mostrando uma 

mudança de tendência do relatório de 2007 ao de 2009. 

A Classe 2 apresenta um contexto de preocupação social da empresa estudada, 

demonstrado suas ações sociais com as comunidades próximas à região de atuação da 

empresa e a preservação ambiental e proteção de áreas florestais. As palavras mais relevantes 

são “região” com Q² de 223; “educação” com Q² de 177; “florest”, com Q² de 175, fazendo 

referencia a palavra floresta. Outras palavras que reforçam a ideia presente na Classe 2 são 

“proteção”, “escola”, “conservação”, “atlântica” e “protegida”. Outro termo que pode ser 

destacado é “premio”, ou seja, a empresa além de se preocupar em destacar suas ações 

sociais, também enfatiza o reconhecimento externo parte de suas ações.  

Apesar de ter maior relação com o relatório de 2004, o conteúdo da Classe 2 também 

está presente, com menor força de associação, com os relatórios de sustentabilidade de 2005 

(Q² 59) e 2007 (Q²26). 

A Classe 3 possui uma particularidade, é a única classe na qual o discurso consta 

unicamente no Relatório de Sustentabilidade de 2010 (último ano de relatório analisado). A 

temática presente na presente classe envolve palavras como “sustentabi”, ou seja, 

sustentabilidade, com Q² 279; “mudança” com Q² de 223; seguida de “climática” com Q² 220. 

Palavras como “sustentav”, “desenvolv”, “compromisso”, “investidores”, “transparência” e  

“clima” dão tom ao contexto atual de discussão das questões não só de preservação ambiental 

como também a transparência de tais informações e evidenciação das mesmas para com seus 

investidores e “interessados”, como cita o próprio relatório. O relatório de 2010 reflete o atual 

nível de busca pela transparência das informações ambientais discutidas no presente trabalho.  

Ao analisar a Classe 4 as palavras mais marcantes (maior Q²) são “ferro” com Q² 324; 

seguido de “miner” abreviação relacionada ao tipo de atividade da empresa; “minério” com 
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Q² 202. Aparecem também palavras como “ferroliga”, “terminal”, “manganês”, “estrada”, 

“bauxita” e “ferrovia”. A Classe 4 mantém contexto de discurso próximo da Classe 1 e o 

próprio dendograma demonstra isso ao uni-los por maior relacionamento. A tendência do 

discurso da Classe 4 relaciona-se não só com as atividades operacionais da empresa, mas com 

a descrição mais focada nos recursos minerais extraídos e seu transporte, ponto de diferença 

da Classe 1 que além de descrever as atividades operacionais também foca nos materiais 

poluente envolvidos nas referidas atividades. O relacionamento mais forte da Classe 4 é com 

o relatório de 2004.  

Mesmo sendo Classes (1 e 4) próximas em termos de relacionamento de conteúdo, 

elas demonstram um ponto de mudança de discurso, no relatório de 2009 (Classe 1) além da 

descrição dos matérias naturais consumidos, há uma preocupação em enfatizar o uso de 

matérias poluentes que trazem riscos de acidente ambiental. Já no relatório de 2004 (Classe 4) 

o contexto do relatório situa-se apenas no âmbito da descrição das atividades operacionais.  

O Relatório de Sustentabilidade de 2010 possui em menor grau (Q² 19) o conteúdo da 

Classe 5 que fica entorno do discurso sobre gerenciamento de riscos e situações de 

emergências ambientais, prova disto são as fortes associações presentes na classe com as 

palavras  “risco” (Q² 303); “gestão” (Q² 152); “avaliação” (Q² 89); “emergenci” com Q² de 

83, alem de termos como “seguranca”, “conformid”, “ambient”, “impacto”, “operacion” e 

“ocorrência”. Reflete-se nessa classe, relato enfatizado o impacto das atuações da empresa no 

meio ambiente e a uma gestão voltada para o atendimento aos requisitos de segurança e a 

situações emergenciais.  A Classe 5 também está presente nos relatórios de 2006 e 2009, mas 

em menor grau (Q² 8 e 4, respectivamente). 

Para analisar de forma mais detalhada o contexto de cada ano de relatório através do 

Alceste®, uma das formas possíveis é a Análise Fatorial de Correspondência cuja lógica é de 

que quanto mais distantes os elementos dispostos na figura a ser gerada pelo programa, menos 

eles tem relação entre si, ou seja, menos eles representam o mesmo contexto de discurso. Na 

Análise Fatorial de Correspondência também são apresentadas as palavras mais 

representativas da classe, tais palavras estão listadas na coluna à esquerda em ordem 

decrescente de valor de Q². Em resumo, a Análise Fatorial de Correspondência mostra não só 

as palavras mais importantes da classe (maior Q²), bem com a proximidade de relacionamento 

as mesmas. Os tópicos a seguir tratarão sobre isto. 
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4.1.1 Análise da Classe 1 

O contexto de discurso da Classe 1 está presente mais fortemente (Q² de 102) no 

relatório do ano de 2009 e de forma menos enfática nos relatórios dos anos de 2007 e 2008 

(ambos com Q² de 10 cada).  

A Figura 2 denominada de “análise fatorial de correspondência” evidencia as palavras 

mais relevantes dentro de uma determinada Classe através do valor de Q² (quanto maior Q² 

mais relevante é a palavra dentro da classe) bem como a relação entre as palavras dentro da 

mesma Classe. 

FIGURA 2 - ANÁLISE FATORIAL DE CORRESPONDÊNCIA DA CLASSE 1      

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011 

 

Pode-se visualizar na barra lateral a listagem de palavras em ordem decrescente de Q², 

ou seja, da mais importante para a menos importante ou representativa para a classe. Na parte 

central da Figura 2 estão listadas as mesmas palavras, no entanto, as mesmas estão dispostas 

de acordo com seu grau de proximidade umas com as outras. 
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Vê-se que no centro da Figura 2 estão concentradas as palavras: “reaproveitamento”; 

“Óleo”; “redução”; “geração”; “material”; “resíduo”; “energia; “total”; “água”; “aumento”; 

“consumo” e “biodiesel”, todas elas agrupadas em torno da palavra “percentu” fazendo 

referencia a percentual.    

O Alceste® também permite visualizar em que contexto estão inseridas essas palavras 

e tal análise será realizada em seqüência.  

A palavra central e de maior Q² na classe é na verdade o símbolo de “%”, que no texto 

está representado pela abreviação “percentu”. Tendo em vista que esta palavra isoladamente 

não permite inferir conclusões, seu contexto será tratado dentro da análise das demais 

palavras e sua relevância pode significar que os aspectos qualitativos estão normalmente 

exemplificados ou explicados por valores em “%”. 

Salienta-se que a ordem seguida para análise das palavras será a sequência lógica de 

ideias entre as mesmas e não a sequência de acordo com o valor de Q², uma vez que o 

encadeamento entre as palavras pode ser melhor explorado quando a sequência de ideias é 

seguida.   

A palavra “redução” foi vislumbrada dentro dos relatórios em vários contextos, um 

deles sob o prisma dos impactos ambientais que a atividade pode causar, é o caso da frase 

“redução na geração de resíduos”; “as prioridades continuam sendo a redução da geração 

de resíduos perigosos”; “otimização do uso de água, ou seja, a redução de captação de água 

nova” e “a redução no volume total de água retirada em relação aos anos anteriores”. 

A partir desses contextos, infere-se que o contexto de “redução” está envolvido em 

esforços na minimização da geração de resíduos em razão da atividade desenvolvida, bem 

como o consumo de água durante o processo de tratamento da matéria-prima, ou seja, a 

otimização de recursos naturais utilizados e redução de impacto de sua cadeia produtiva no 

meio ambiente.  

A empresa também cita a redução no contexto sobre consumo de energia com redução 

do consumo de gás; óleo diesel e biodiesel, neste caso a palavra redução foi utilizada tanto 

para retratar uma condição operacional de baixa nas atividades como quanto na substituição 

de óleo diesel por biodiesel, como em: “substituindo gradativamente diesel puro por 

biodiesel, registramos um percentual maior de redução do primeiro”.  
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Outra palavra que também possui grau de relacionamento com a Classe 1 é o termo 

“resíduos”, a relação de resíduo com a palavra redução foi evidenciada acima no contexto de 

redução na produção de resíduos oriundos das atividades operacionais da empresa.  

Ao tratar de resíduos, a empresa também destaca o ato de separar de itens perigosos 

dos considerados pela mesma como sendo não perigosos, bem como destaca que há uma 

quantidade menor de produção de resíduos não perigosos em comparação aos perigosos. Tal 

fato pode ser confirmado em “leva em consideração a natureza do resíduo, com a separação 

de itens em perigosos e não perigosos” e “gerou um total de 446 mil toneladas de resíduos, 

sendo 385 mil toneladas de resíduos não perigosos e 61 de resíduos perigosos”. 

Dentro do mesmo contexto, a palavra “consumo” refere-se basicamente ao consumo 

de fonte de energia, tais como energia elétrica; óleo combustível e biodiesel. Para melhor 

entendimento de “consumo” é preciso adentrar nas respectivas fontes de energia. 

Basicamente, quando a empresa cita “energia” em seu relatório de sustentabilidade, 

ela trata sobre energia elétrica, ou seja, tendência de descrição de consumo das atividades 

operacionais.  

Outra palavra também recorrente é “biodiesel”. A empresa destaca que “investe na 

produção de biodiesel” e “estamos substituindo gradativamente diesel puro por biodiesel”.  

A partir das informações acima, vê-se que há uma ênfase feita pela empresa ao informar o 

crescimento no uso de energia limpa em detrimento de fontes como óleo diesel, ou seja, há 

um destaque para o uso de fontes de energia menos poluentes e envolvidas na temática 

sustentável.  

Neste mesmo contexto, a palavra “óleo” aparece com um caráter de redução no 

consumo de óleo combustível ou ainda na sua substituição por gás natural em alguns dos 

processos operativos da empresa.   

A Classe 1 está presente de forma mais predominante no relatório de sustentabilidade 

do ano de 2009 com Q² de 102 e em menor grau em 2007 e 2008 (Q² 10 em ambos).   

A tendência de discurso da Classe 1 e conseqüentemente do relatório de 

sustentabilidade de 2009 está na ênfase de redução no consumo de fontes de energia poluentes 

como óleo diesel e maior uso de fontes renováveis e tidas como limpa como o biodiesel. Bem 

como trata também do tratamento dado aos resíduos produzidos pelas atividades e fato de a 

empresa destacar em seu relatório, que produz mais resíduos não perigosos do que perigosos, 

bem como atua na redução e destinação de tais resíduos pode ser um indicativo de legitimação 
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perante seus usuários, na medida em que a empresa utiliza os recursos naturais, mas também 

demonstra em seu relatório atenção nos cuidados com a produção de resíduos que podem vir a 

prejudicar o meio ambiente.  

Sendo assim, vê-se que o foco da Classe 1, classe predominante no relatório de 

sustentabilidade de 2009, tem características de legitimação acerca das atividades 

operacionais no que tange ao uso de fontes de energia limpa e na destinação dos resíduos, 

poluentes ou não, de forma a evidenciar cuidados na minimização dos impactos de sua 

atividade no meio ambiente. Ou seja, a empresa reconhece que consome energias que agridem 

mais fortemente o meio ambiente, mas enfatiza a busca pela redução de seu uso e destaca o 

aumento gradativo do uso de energias limpas.  

4.1.2 Análise de Classe 2 

O contexto de discurso da Classe 2 encontra-se predominantemente concentrado no 

relatório de sustentabilidade do ano de 2004, já que o Q² alcança o valor de 126 e em menor 

força nos relatórios de 2005 e 2007 (Q² 59 e 26, respectivamente).  

FIGURA 3 - ANÁLISE FATORIAL DE CORRESPONDÊNCIA DA CLASSE 2 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011.  
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As palavras mais representativas da Classe 2 estão apresentadas na coluna à esquerda 

e conforme dados da Figura 3. A palavra mais representativa da Classe 2 é “região” com Q² 

de 223; seguida de “educação” de Q² 177; “florest” com Q² igual a 175. Outras palavras que 

também representam a classe seriam “proteção” e similarmente a palavra “protegida”; 

“conservação”; “parceria”; “prêmio”; “recuperação” e “preservação”, dentre as demais que 

são listadas ou na disposição de palavras por proximidade no centro da Figura 3, ou ainda por 

valor do Q² listados na área esquerda da Figura 3. 

A palavra central, a qual as demais palavras no entorno estão ligadas, é “região”. Para 

entender o sentido em que a palavra região foi empregada, faz-se necessário verificar as 

demais palavras como se segue. 

Ao tratar sobre “proteção”, a empresa se refere à proteção ambiental no que tange a 

esforços em ações de proteção ambiental; proteção de recursos naturais e em favor da 

biodiversidade como pode ser visto nas citações “o programa financia projetos inovadores de 

proteção ao ecossistema”; ou em “temos trabalhado para unificar a proteção de alguns dos 

últimos remanescentes de vegetação nativa” e ainda “serão 1, 5 mil km2 de proteção e 

recomposição de árvores e espécies originais”.  

A empresa também destaca sobre suas ações de preservação das áreas de proteção 

ambiental, como em “parque zoobotânico é considerado modelo de proteção da 

biodiversidade”, bem como inovações empregadas nessas ações, como em “desenvolvimento 

de novas tecnologias de proteção e recuperação ambiental”. Por esta razão também é que a 

palavra “parque” também está próxima na disposição da Figura 3, uma vez que ao citar a 

proteção, esta se refere também a proteção de parques como em “região passou a contar 

ainda com outra protegida área: o parque estadual do...” e em “outra ação diz respeito a 

restauração do parque da serra do mar”.  

Nota-se uma ênfase dada às ações de preservação e proteção de áreas florestais, bem 

como esforços em manter programas de reflorestamento e demonstrar comprometimento com 

o meio ambiente. 

Complementando a ideia de ações em proteção ao meio ambiente, a palavra 

“programa” também aparece próxima da disposição da Figura 3.  

A citação “O programa de reabilitação de matas ciliares implantado no norte” ou 

ainda “implantou seu programa de recuperação de áreas degradadas” evidenciam possuir 
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programas com o objetivo de preservação e recuperação do meio ambiente. Além disto, a 

empresa também enfatiza projetos pioneiros neste sentido, como se vê em “este é o primeiro 

programa sem fins lucrativos voltado para proteger o ecossistema”, ou seja, há não só ênfase 

no destaque de programas de proteção, bem como em atitudes de destaque perante os demais.  

Outros programas que objetivam não só a conscientização da comunidade no entorno 

quanto à preservação ambiental, como visto em “programas de educação sobre o meio 

ambiente junto à comunidade”, bem como o fomento de programas educacionais com 

implantação de escolas nestas comunidades como pode ser visto na citação “O programa 

escola [...], que tem como parceiro o centro de educacional...”. Ou seja, no relatório de 

sustentabilidade a empresa busca não só enfatizar que possui atitudes de preservação do meio 

ambiente, bem como atua educando a comunidade a fazer o mesmo e ainda mantém escolas 

para o desenvolvimento nestas mesmas comunidades. Percebe-se então que a empresa busca 

sua legitimação perante as comunidades no entorno das fábricas, já que além de preservar o 

meio ambiente, a mesma atua com ações não ligadas a este fim como é o caso da escola que 

busca desenvolvimento social dos indivíduos.  

 Outra palavra que reforça a ideia que a empresa quer passar é “conservação”. O 

contexto em que a palavra conservação aparece trata ainda sobre a questão ambiental, como 

em “entes atores para a melhoria da qualidade de vida, da conservação da biodiversidade”, 

também em “áreas consideradas legalmente protegidas, unidades de conservação” ou ainda 

em “consideradas importantes para a conservação da fauna e da flora mundiais”.  

Reforçando os contextos conservação e proteção, a empresa também, cita os parques 

em que mantém programas de defesa ao meio ambiente, assim como também cita que atua de 

maneira responsável para com a mata Atlântica, evidencia-se isso ao observar na Figura 3 a 

presença da palavra “atlântica”. Em seu relatório de sustentabilidade a empresa expõe que 

promove reflorestamento, bem como atua na proteção da mesma e de outros biomas.  

Os fatos acima citados são reforçados pela presença da palavra “recuperação” ainda no 

contexto ambiental como parte da atuação da empresa na região. Tanto que a empresa cita que 

trabalha no sentido de "implementar programas de recuperação das regiões degradadas”. 

Outro destaque também é dado à questão de desenvolvimento por parte da empresa de 

pesquisas para proteção e preservação do meio ambiente da região, embora esta não seja a 

atividade fim da mineradora estudada. Ilustra-se isso quando contam nos relatórios de 

sustentabilidade citações como “desenvolvimento de pesquisas e de conhecimento 
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relacionados à recuperação dos ecossistemas” e “desenvolvimento de novas tecnologias de 

proteção e recuperação ambiental”.  

Uma palavra que consta no contexto da Classe 2 e que aparentemente poderia não 

possuir relação com a questão ambiental é “prêmio”, no entanto quando a empresa fala em 

seu relatório de sustentabilidade em premiação, a mesma se refere a premiações a que 

concorre ou que recebeu me razão de sua atuação no meio ambiente. Demonstra-se isso em 

“foi vencedor na categoria educação ambiental. Prêmio concedido pela federação...”; 

“prêmios por excelência, dez prêmios por incentivo e cinco prêmios individuais de 

contribuição proeminente”. Outros prêmios também são citados, todos ligados a premiação 

por atuação na temática ambiental.   

Em caráter geral, a Classe 2 que está mais presente no relatório de sustentabilidade de 

2004, está marcado pela temática de preservação do meio ambiente no entorno da região de 

atuação da empresa. São destacadas ações de reflorestamento e educação não só ambiental, 

mas também uma atuação de desenvolvimento social na população que cerca a empresa, tanto 

que a entidade mantém escolas na região. Além de reforçar seu caráter responsável com a 

região em termos ambientais e sociais, o fato da empresa ser reconhecida por esta atitude 

também é enfatizado, tanto que cita diversas premiações alcançadas por tais esforços. Um 

ponto a ser levantado é que uma das hipóteses de Deegan, Rankin e Voght (2000) é de que a 

empresa ressalta as premiações que recebe no contexto ambiental, sendo esta uma estratégia 

de legitimação.  

4.1.3 Análise da Classe 3 

A Classe 3 é a única das classes encontrada em apenas um dos relatórios de 

sustentabilidade analisados, o do ano de 2010. Sendo assim, todo o contexto de discurso de 

análise que se segue consta no relatório de 2010. 
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FIGURA 4 - ANÁLISE FATORIAL DE CORRESPONDÊNCIA DA CLASSE 3 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2011.  

  

Vê-se na Figura 4 que a palavra mais representativa da Classe 3, e por conseguinte do 

relatório de sustentabilidade de 2010, é “sustentabilidade” com Q² de 279. As demais palavras 

que também dão significativas são “mudança” com Q² 223; “climática” de Q² 220; “política” 

de Q² 144. Também são citadas palavras como “compromisso”, “sustentável”, 

“desenvolvimento”, “investidores”, “transparência” e “respeito”.  

Ao tratar de sustentabilidade a empresa cita, por exemplo, que “buscamos o 

alinhamento com as questões de sustentabilidade apresentadas pelo conselho internacional 

de mineração”, ou seja, há uma perspectiva de atingir padrões internacionais de ações 

sustentáveis direcionadas ao setor específico de atuação da empresa.  

A empresa também reconhece que tal questão tem recebido atenção por parte dos 

investidores, como em “questões da sustentabilidade tem recebido atenção crescente de 

investidores” e dessa forma busca manter atuação sustentável conforme discussão em nível 

mundial como pode ser visto em “observando neste processo os temas globais de 

sustentabilidade e contribuindo para a promoção de boas praticas”.  Além de destacar a 
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busca por padrões internacionais de sustentabilidade, a empresa também enfatiza ser a 

primeira mineradora a ingressar no índice de sustentabilidade da BM&FBovespa, o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE) que tem como um de seus objetivos promover boas 

práticas de sustentabilidade social e empresarial (BM&FBovespa, 2010). 

Também se inclui no contexto da Classe 3 a palavra “sustentável” no sentido de 

reforçar a busca pela atuação sustentável como pode ser exemplificado na citação “tem como 

prioridade promover o desenvolvimento sustentável do setor e o respeito aos direitos 

humanos” e apesar da atividade fim da empresa ser a extração de minério, ela enfatiza que a 

sustentabilidade faz parte da estratégia de atuação da mesma, como pode ser visualizado em 

“o compromisso com o desenvolvimento sustentável como parte da estratégia da empresa”. 

Ainda é citado o desenvolvimento de políticas sustentáveis como sendo um dos pilares das 

atividades operacionais da empresa. O discurso em torno de sustentável e sustentabilidade é 

reforçado pelas palavras “compromisso”, “desenvolvimento” e “política”.  

Ao tratar sobre “desenvolvimento”, basicamente fala-se na promoção de 

desenvolvimento sustentável, como em “tem como prioridade promover o desenvolvimento 

sustentável do setor”. 

Quando a empresa cita “política” a ênfase das citações fica em torno da estruturação e 

aplicação de políticas para o desenvolvimento de ações sustentáveis e ligadas aos direitos 

humanos. Em afirmações como “ferramenta que visa a facilitar a aplicação da nossa política 

de direitos humanos” e em “relacionados a sustentabilidade, como a própria política de 

desenvolvimento sustentável, a política de direitos humanos” a empresa reforça que se esforça 

perante a questão da sustentabilidade. 

Quando a empresa fala em “compromisso” supõe-se o sentido de esforço ou empenho 

em desenvolver algo. Ao analisar as afirmações realizadas percebe-se um sentido de 

reafirmação das atitudes desenvolvidas, como em “confirmam uma vez mais o compromisso 

com o desenvolvimento sustentável como parte da estratégia” ou ainda em “prestação de 

contas a sociedade a XXXX segue com rigor os compromissos assumidos na carta aberta ao 

Brasil sobre mudanças climáticas”. Ainda no âmbito da sustentabilidade, é dado destaque 

também ao comprometimento que a empresa declara ter com a conservação do meio ambiente 

e no cumprimento das políticas ambientais.   

Assim como em “sustentável”, quando a empresa destacou o reconhecimento externo 

de suas práticas sustentáveis quando foi a primeira mineradora a fazer parte do ISE, o mesmo 
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ocorre quando há a citação da palavra compromisso. Tal fato pode ser visto em 

“sustentabilidade empresarial, ISE, da Bovespa confirma o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável como parte da estratégia”. Ou seja, a empresa enfatiza que tem 

comprometimento com a sustentabilidade de suas operações e declara que o reconhecimento 

externo advém do compromisso que a mesma demonstra possuir neste sentido. 

Quando a empresa cita “interessadas” no contexto de sustentabilidade, fala-se em parte 

interessadas. No relatório de sustentabilidade a empresa enfatiza que dialoga com as partes 

interessadas por entender que a sustentabilidade significa a criação de valor de suas atividades 

e que para tal, seria necessário ouvir as partes ditas interessadas. (Relatório de 

Sustentabilidade, 2010). No mesmo sentido de partes interessadas, também aparece a palavra 

“investidores” na Classe 3 onde se afirma que “a questão da sustentabilidade tem recebido 

atenção crescente de investidores como fatores essenciais para o sucesso financeiro...”. 

Ao tratar sobre “mudanças” a empresa fala na verdade em “mudanças climáticas” e de 

como tal situação mundial tem imposto às empresas, principalmente às indústrias e empresas 

cujas atividades afetem o meio ambiente negativamente, mudanças nas atividades 

operacionais. Isso pode ser visto em “para se adequar as novas regulações globais sobre 

mudanças climáticas e mantém uma participação ativa nas discussões” e em “compromissos 

assumidos na carta aberta ao Brasil sobre mudanças climáticas e busca aprimorar cada vez 

mais...”. 

A empresa também destaca que participa do Conselho Internacional de Mineração e 

Metais (ICMM) que aparece na Figura 4 como “icmm”. O ICMM “tem como prioridade 

promover o desenvolvimento sustentável do setor e o respeito aos direitos humanos” 

(Relatório de Sustentabilidade, 2010). Ou seja, a empresa enfatiza tal participação no relatório 

de sustentabilidade no sentido de reafirmar comprometimento com o desenvolvimento 

sustentável.  

Percebe-se no discurso acima da Classe 3 que o Relatório de  Sustentabilidade de 2010 

está pautado em um contexto de sustentabilidade, tanto que a palavra central de maior Q² é 

sustentabilidade. Ao falar sobre esse tema a empresa enfatiza o fato de ter compromisso com 

desenvolvimento sustentável através de políticas e de participação das partes interessadas, 

além de destacar também atitudes que reforcem a ideia de desenvolvimento sustentável como 

é o caso da citação de aderência ao ICMM. 
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4.1.4 Análise da Classe 4  

A Classe 4 está predominante relacionada com o relatório de sustentabilidade do ano 

de 2004 e pouco presente no ano de 2006, conforme valor do Q² de 214 e 2 respectivamente. 

FIGURA 5 - ANÁLISE FATORIAL DE CORRESPONDÊNCIA DA CLASSE 4 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011.  

 

A Classe 4 representada pela Figura 5 possui como palavra mais representativa “ferro” 

com Q² de 324, o fato da palavra principal da classe possuir estreita relação com a atividade 

operacional da empresa representa que todo o contexto presente nesta classe gira em torno da 

atividade fim da empresa estudada. Dentre as outras palavras representativas estão “miner” 

com Q² de 206; “minério” de Q² 202. Outras siglas das empresas controladas também são 

citadas, porém não convém expor o nome das empresas em razão do sigilo da identificação 

adotada neste trabalho.  

Percebe-se também, que diferentemente das outras classes, as palavras dispostas na 

Figura 5 estão mais distantes umas das outras e isso representa um menor poder de correlação 

umas para com as outras.  
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Quando o relatório cita os nomes das empresas, a mesma descreve as atividades de 

transporte nas ferrovias utilizadas pelas controladas. Pode-se visualizar tal fato também 

quando a empresa cita “estrada” uma vez que o enfoque denotado pelas citações está em torno 

de descrever a estrutura de ferrovias, como pode ser visto em “o volume total de carga geral 

transportado pela estrada de ferro Vitória” ou em “estrada de ferro Vitória a Minas e 

estrada de ferro Carajás, e pela sua controlada”.  

Palavras como “manganês”, “tonelada” e “bauxita” também cuidam de descrever as 

atividades operacionais da empresa no sentido de descrever o consumo de matérias primas 

pela empresa. O mesmo ocorre com “ferro” e “portuário”, mas no sentido de transporte, já 

que em várias ocorrências, ferro aparece no contexto de estrada de ferro e o contexto de 

portuário é o de complexo portuário ou terminal portuário utilizado pelas controladas.  

Em geral, o que se pode inferir da Classe 4 é um enfoque na contextualização das 

atividades operacionais da empresa citando os minérios transportados, a forma de transporte, 

bem como as empresas controladas responsáveis e em que localidade as mesmas atuam. Cabe 

lembrar que os três acidentes encontrados ocorreram no transporte de materiais das 

controladas da empresa.    

4.1.5 Análise da Classe 5 

O contexto de discurso da Classe 5 está presente nos relatórios de sustentabilidade dos 

anos de 2010, 2006 e 2009. No entanto, diferentemente do visto em outras classes, a Classe 5 

não possui predominância do seu conteúdo em nenhuma dos relatórios de sustentabilidade em 

detrimento a outras classe e isso ocorre em razão do baixo valor encontrado no Q², já que em 

2010 o Q² foi de 19; 2006 de Q² 8 e 2009 de Q² 4, ou seja, a Classe 5 é um discurso 

complementar presente nos relatórios dos relatórios citados. 
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FIGURA 6 - ANÁLISE FATORIAL DE CORRESPONDÊNCIA DA CLASSE 5 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011.  

 

A palavra central, ou seja, mais representativa com Q² de 303 é “risco”, as demais 

palavras que expressam o contexto da Classe 5 são “gestão” com Q² de 152; “procedime” de 

Q² igual a 126; “requisito” com Q² de 116. Outras palavras são “controler”; “gerenciam” 

fazendo referência a gerenciamento; “avaliação”; “conformid” representando conformidade; 

“emergenci”; “operacion” no sentido de operacional; “impacto”, “segurança” dentre as 

demais elencadas no lado esquerdo da Figura 6. 

Ao tratar sobre risco, a empresa cita o contexto de “implantação de metodologias de 

analise qualitativa e semi-qualitativas de riscos de saúde, segurança e meio ambiente nas 

operações no Brasil”. No mesmo contexto da frase anterior, encontra-se também “consolidar 

e disponibilizar as informações sobre as estruturas geotécnicas, e com isso monitorar os 

riscos associados, mantendo-os dentro dos níveis toleráveis”, ou seja, na primeira afirmação 

a empresa expõe que atua na mitigação do risco e em seguida assume a presença de riscos 

operacionais acompanhada de citação de que disponibiliza informações sobre os mesmos. 

Percebe-se que a empresa assume que suas operações oferecem riscos a saúde e ao meio-
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ambiente, no entanto se justifica afirmando que trabalha na minimização dos mesmos a níveis 

ditos toleráveis para o setor.  

Ao falar sobre “gestão” a empresa aborda aspectos a gestão patrimonial e ambiental na 

prevenção de riscos, como pode ser enunciado em “risco associados à segurança pessoal, 

patrimonial e gestão ambiental; implantação de metodologias de análise”. Além do aspecto 

ambiental, tal citação ocorre também em razão de acidente de trabalho, mas que não são 

objetos de estudo deste trabalho. Sob outro enfoque, a empresa também cita a gestão inerente 

aos riscos operacionais, ou seja, a empresa cita gerenciar riscos tanto operacionais quanto 

ambientais.    

Ao falar sobre “segurança” uma palavra que se insere no mesmo contexto é 

“gerenciamento”. Ao tratar sobre segurança a empresa aborda a questão do gerenciamento dos 

riscos no que tange a segurança e proteção à vida dos funcionários uma vez que a atividade de 

alguns funcionários em razão da própria atividade operacional da mineradora, envolve grau de 

periculosidade e riscos à acidentes de trabalho, no entanto esse não é o escopo da pesquisa. A 

empresa também cita o gerenciamento de riscos ao meio ambiente, como pode ser 

exemplificado em “gerenciamento dos sinais de risco associados à segurança pessoal, 

patrimonial e gestão ambiental”. Percebe-se também que a empresa trata o risco tanto pessoal 

quanto ambiental como sendo uma só questão envolvida na questão de riscos em geral, como 

pode ser visto em “processo de análise e gerenciamento de riscos de saúde, segurança e meio 

ambiente, que se baseia em uma visão integrada”. Ainda no âmbito ambiental, a empresa cita 

o uso de produtos perigosos e seus riscos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde dos 

funcionários: “produtos perigosos conduzem análise dos riscos a saúde e a segurança e ao 

meio ambiente durante todo o seu ciclo de operacional”, ou seja, a empresa reconhece 

publicamente, através desta citação presente em seu relatório de sustentabilidade, que suas 

atividades operacionais apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente uma vez que trabalha 

no manuseio de materiais perigosos.  

Ao falar sobre “gerenciamento” basicamente a empresa aborda o gerenciamento dos 

riscos tanto à saúde quanto ao meio ambiente, como nas citações: “processo de implantação e 

consolidação do sistema de gerenciamento de saúde e segurança”; “principais desvios e 

estabelecem o gerenciamento de ações de manutenção preventiva e preditiva” e “instrução 

para análise e gerenciamento de riscos de saúde, segurança e meio ambiente”. Ao citar 

riscos e segurança, por exemplo, a empresa reconhece que suas atividades operacionais 

apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente, quando a empresa aborda o termo 
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gerenciamento, as citações apontam uma busca pela mitigação de tais riscos, ou seja, a 

empresa menciona os riscos, mas cita também que atua na redução e controle dos mesmos.  

As palavras “situações” e “emergência” podem ser analisadas em conjunto uma vez 

que o contexto de situações é recorrente no sentido de situações de emergência, podendo ser 

visualizado em “conta com uma série de procedimentos para situações de emergência em 

suas unidades”. Quando a empresa aborda as situações de emergências ocorre o mesmo da 

palavra “risco”, ou seja, há situações de emergências tanto no aspecto da saúde dos 

funcionários, quanto no sentido ambiental: “conta ainda com um plano de atendimento a 

emergência específico e pessoal capacitado, a fim de minimizar”. No aspecto ambiental, a 

empresa afirma ter “diretrizes e critérios gerais para atendimentos a emergências 

ambientais” e cita medidas de controle dos materiais que podem causar situações 

emergenciais: “possui a ficha de emergência dos seus produtos, nas quais estão definidas as 

propriedades”.  

Outro termo da Classe 5 que recai sobre a questão ambiental é “impacto” no sentido 

do contextualizar os impactos causados no meio ambiente em razão das características de suas 

atividades, como pode ser visto em “atividades que podem provocar algum impacto ao meio 

ambiente” e “unidade operacional e apresenta impacto residual sobre o meio ambiente”. 

Fala-se também em estudos sobre os possíveis impactos das atividades no meio ambiente: 

“durante os estágios iniciais do projeto, os potenciais impactos ambientais foram 

identificados e avaliados”, bem como simulação de possíveis acidentes: “contemplam 

cenários de derramamentos e seus possíveis impactos ambientais” e “prevenir, controlar e 

minimizar a ocorrência desses impactos, que podem ser observados nas nossas operações”, 

ou seja, a empresa reconhece o risco inerente de sua atividade ao meio ambiente e ainda 

identifica que tipos de acidentes ocorreram ao explicitar as atividades de minimização dos 

impactos oriundos de acidentes ambientais. Também é feita referência de acidentes e seus 

impactos nas comunidades do entorno, como pode ser visto na declaração “apresenta os 

incidentes significativos com potencial impacto nas comunidades, com as causas já 

identificadas”. Visualiza-se um reconhecimento por parte da empresa no tocante não só a 

iminência de acidentes, seus impactos no meio ambiente e comunidades e declarações de 

ocorrências de derramamento de produtos que oferecem riscos à comunidade e ao meio 

ambiente. Além deste reconhecimento, a empresa cita o trabalho em projetos de minimização 

de acidentes e de seus impactos, ou seja, apresenta-se o problema e em seqüência a postura da 

empresa diante das emergências.  
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Complementando a análise exposta, a palavra “emergência” é contextualizada no 

sentido preventivo, de forma genérica em: “conta ainda com um plano de atendimento a 

emergência específico e pessoal capacitado” e especificamente sobre emergências ambientais 

em: “com diretrizes e critérios gerais para atendimentos a emergências ambientais”. A 

empresa também aborda que possui estudos em caso de futuras ocorrências de emergências 

ambientais “o objetivo e definir melhor os cenários de emergência e o alcance das 

consequências”. Ou seja, a empresa reconhece que emergências podem ocorrer em razão de 

suas atividades operacionais, mas afirma possuir estudos e planos de ação em caso de 

ocorrências das mesmas. 

Apesar de assumir que suas atividades possuem riscos e que acidentes ao meio 

ambiente ocorreram, a empresa cita a palavra “conformidade”, onde as citações giram em 

torno de: “garante a conformidade legal ambiental e assegura o controle sistemático”; “em 

relação à sustentabilidade, com ênfase na conformidade e na prevenção dos riscos 

associados as nossas operações”; “correta destes produtos e processos mantém a empresa 

em conformidade com a legislação e com os demais requisitos aplicáveis” e “processos de 

controle ambiental, voltados a assegurar a conformidade e o aprimoramento do desempenho 

em operações já existentes”. Ou seja, apesar de citar as situações de emergência a empresa 

declara que mantém uma conformidade no âmbito legal de suas operações no que tange a 

questão ambiental.  

  Cita-se também no contexto da classe a palavra “ambiente” no sentido de 

minimização de impactos tanto às pessoas, quanto ao meio ambiente e isso pode ser 

visualizado em “fazendo com que os riscos a vida e ao meio ambiente sejam mantidos ou 

reduzidos aos níveis de aceitabilidade” e as demais citação são todas repetidas na seguinte 

afirmação: “minimizar as perdas e os danos as pessoas e ao meio ambiente”. 

Em linhas gerais, a ideia que a Classe 5 contextualizada em seu discurso gira em torno 

de mitigação e gerenciamento de situações de riscos e situações de emergência que afetem 

tanto aos funcionários da empresa; o meio ambiente, bem como as comunidades do entorno 

atingida por possíveis acidentes.  Ao longo do discurso da Classe 5 percebe-se um reforço da 

ideia de que mesmo os riscos de acidentes sendo inerentes às atividades operacionais, a 

empresa reafirma que além de estar ciente deste fato, trabalha tanto sob o caráter preventivo 

quanto assume que diante de uma situação de emergência de acidente atua sob o fato já 

ocorrido no sentido de reparar os danos causados, ou seja, uma busca pela legitimação já que 
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se reconhece os riscos, mas em seguida afirma atuar na minimização e responsabilização dos 

mesmos.  

 

4.2 Análise dos Relatórios Anuais  

Complementarmente à analise dos Relatórios de Sustentabilidade, foi realizada a 

análise dos Relatórios Anuais, já que pesquisas anteriormente citadas afirmam que seria por 

meio deste relatório que as empresas se legitimariam perante a sociedade. No entanto, para 

análise de tal relatório, não será utilizado o Alceste por não se tratar de análise de tendência 

de discurso, mas sim na busca de algumas palavras-chaves delimitadas na metodologia da 

pesquisa. As palavras buscadas foram “acidente”; “óleo”; “multa”; “indenização” e 

“vazamento”. A delimitação temporal compreendeu os relatórios anuais de 2004 a 2010. 

Nenhuma correspondência foi encontrada nos Relatório Anual de 2004, 2005 e de 

2009 e quando eram encontradas algumas palavras das delimitadas pela pesquisa, as mesmas 

não se encontravam no contexto da pesquisa e, portanto não foram consideradas na presente 

análise. Muito embora tenha sido identificado em 2005 um derramamento de óleo em Itaboraí 

não houve menção do mesmo no Relatório Anual de 2005. 

Na análise de conteúdo realizada no Relatório Anual de 2006 consta uma citação 

acerca de acidentes em ferrovias, conforme segue:  

Os acidentes em nossas ferrovias, XXX, XXX e XXX, apresentam tendência 

decrescente. Na XXX, controlada pela XXX a partir de 2001 e que 

apresentava frequência mais elevada, os acidentes por milhão de trens por 

quilômetro em 2006 foram menos de 25% do ocorrido em 2001. Na XXX e 

na XXX, ferrovias com baixa incidência de acidentes, a evolução também é 

favorável.  

 A citação trás de forma geral que a empresa busca a redução em acidentes em 

ferrovias, mas em nenhum momento de seu relatório anual cita o fato de ter ocorrido o 

vazamento de óleo em específico em determinada localidade ou data e em 2006 houve o caso 

do derramamento de óleo em Leopoldina.  

No Relatório Anual de 2007 a única citação encontrada conforme palavras delimitadas 

e que possuíam relação contextual com o tema:  

Os acidentes em nossas ferrovias XXX, XXX e XXX, também apresentam 

tendência decrescente. Na XXX, controlada pela XXX a partir de 2001 e que 
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apresentava frequência mais elevada, os acidentes por milhão de trens por 

quilômetro caíram de 83 naquele ano para 18 em 2007. Na XXX e XXX, 

ferrovias de classe mundial e com baixa incidência de acidentes, a evolução 

também é favorável.  

 

Percebe-se uma similaridade de discurso com o apresentado no ano de 2006, ou seja, a 

empresa não cita nenhum acidente em específico, mas sim afirma que os acidentes em 

ferrovias tendem a cair ao longo dos anos. Cabe lembrar que em 2007 houve o derramamento 

de óleo em Oriximiná.  

Fato similar ocorre no ano de 2008, cuja única citação sobre o tema descreve a mesma 

tendência de redução de acidentes em ferrovias, com se segue:  

De forma consistente com esse objetivo, os acidentes em nossas ferrovias 

também apresentam tendência decrescente. Na XXX, controlada pela XXX a 

partir de 2001, os acidentes por milhão de trens por quilômetro caíram de 83 

naquele ano para 18 em 2008. Na XXX, ferrovias de classe mundial e com 

baixa incidência de acidentes, a evolução também é favorável.  

No Relatório Anual de 2010 há uma mudança de discurso, a empresa não cita 

unicamente a redução em acidentes em ferrovias como visto nos relatórios de 2006 a 2008, 

mas sim aborda a questão dos riscos de acidentes em geral em seus negócios no âmbito não só 

de transporte com também sob o prisma de outros danos ambientais oriundo de suas 

atividades de mineração, como pode ser observado no trecho:  

Em geral, nossos negócios estão sujeitos a inúmeros riscos e perigos, que 

poderiam resultar em danos, ou destruição, de propriedades minerais, 

instalações e equipamentos. O seguro que mantemos para os riscos típicos 

em negócios como os nossos pode não fornecer uma cobertura adequada. Os 

seguros para alguns tipos de riscos (inclusive responsabilidade civil por 

poluição ambiental ou certos riscos ou interrupções de certas atividades de 

negócio) podem não existir ou estar disponíveis a um custo razoável. Em 

consequência disso, acidentes ou outros eventos negativos envolvendo 

instalações de mineração, produção ou transporte podem ter um efeito 

adverso sobre nossas operações. (RELATÓRIO ANUAL, 2010). 

A partir da citação acima, percebe-se que a empresa declara perante seus investidores, 

através do seu relatório anual, os riscos inerentes as suas atividades operacionais e do 
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potencial danoso que suas operações poderiam causar. A empresa também assume que nem 

sempre os seguros disponíveis no mercado podem atender de maneira eficaz os danos 

ambientais que poderiam vir a ser causados. Tal postura coaduna com o proposto pela Teoria 

da Legitimidade na medida em que a empresa declara publicamente o potencial de risco de 

suas atividades e dos danos que poderiam causar ao meio ambiente em razão de sua atividade 

operacional.  

 

4.3 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

A análise de conteúdo realizada nas Demonstrações Contábeis abrangeu o Balanço 

Patrimonial - BP; Demonstração do Resultado - DRE; Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido - DMPL; Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR; 

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC; Demonstração do Valor adicionado - DVA e 

Notas Explicativas – NE. Buscou-se verificar os possíveis impactos que os acidentes 

ambientais poderiam provocar nas referidas demonstrações em termos de possíveis gastos 

com acidentes ambientais declarados ou assumidos em razão da legitimação.   

A busca textual pela palavra “ambiental” e nas demonstrações contábeis no ano de 

2004 resultou na ocorrência em Notas Explicativas da constituição de uma “Provisões para 

passivos ambientais” com o montante declarado de R$ 255.000.000,00 classificado dentro do 

“Exigível a Longo Prazo”. Entretanto, o nome da referida provisão não se encontra descrita 

no Balanço Patrimonial, mas sim compõe o total global sob o titulo de “Exigível a Longo 

Prazo”.  

Em outra parte das Notas Explicativas de 2004, consta o título “custo ambiental e de 

recuperação e restauração” sob o qual a empresa explica que:  

A Companhia desenvolve programas contínuos que têm por objetivo 

minimizar o impacto ambiental de suas operações de mineração, bem como 

reduzir os custos que venham a incorrer com o término das atividades de 

cada lavra.  

A provisão constituída tem o intuito, segundo o exposto na citação, de cobrir possíveis 

passivos ambientais oriundos do fim de uma das atividades operacionais que impactam no 

meio ambiente, a lavra que consiste em uma operacionalização inerente à retirada de minério 

de ferro.  
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No ano de 2005, as Notas Explicativas apresentavam a mesma descrição vista em 

2004, ou seja, o tópico sobre “custo ambiental e de recuperação e restauração” onde se afirma 

que são alocados aos custos de produção os gastos que buscam reduzir os impactos 

ambientais causados por suas operações ao final de cada lavra.  

Para tanto, a empresa constitui a “Provisão para passivos ambientais” onde são 

contabilizados os custos de fechamentos das minas, em 2005 o Balanço Patrimonial 

apresentou o montante de R$ 549.000.000,00 no subtítulo do “Exigível a Longo Prazo”.  

Nas Demonstrações Contábeis de 2006 a ocorrência encontrada para “ambiental” fez 

referência ao termo “Provisão com obrigações para desmobilização de ativos”, ao analisar o 

que é explicado acerca de tal provisão, a empresa explicita nas Notas Explicativas que tal 

provisão reflete “Os gastos representativos dos impactos ambientais causados pelas atividades 

da Companhia estão registrados como obrigações com desmobilização de ativos” 

(Demonstrações Contábeis consolidadas da empresa estudada, 2006).  Ainda sobre a provisão 

cotada, a empresa menciona nas Notas Explicativas de 2006 que: 

A Companhia desenvolve programas contínuos que têm por objetivo 

minimizar o impacto ambiental de suas operações de mineração, bem como 

reduzir os custos que venham a incorrer com o término das atividades de 

cada lavra.  

No BP consolidado de 2006 consta um valor de R$ 1.535.000.000,00 como saldo da 

conta “Provisão com obrigações para desmobilização de ativos” classificado tanto no Passivo 

Não Circulante: Exigível a Longo Prazo quanto no Passivo Circulante.  

Nas Notas Explicativas de 2006 foi encontrado a conta com o título de “Contingências 

ambientais”, o qual afirmava que a constituição da conta de contingências para cobertura de 

eventuais gastos futuros com processos judiciais, como enuncia a própria empresa em: 

Provisões para contingências, líquidas de depósitos judiciais, considerados 

pela Administração da Companhia e por seus consultores jurídicos como 

suficientes para cobrir eventuais perdas em processos judiciais de qualquer 

natureza.   

A conta de “Contingências ambientais” registra um montante de R$ 65.000.000,00, 

mas nenhuma referência mais pormenorizada é feita sobre quais seriam os casos que 

ensejariam a constituição da contingência. 
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Percebe-se uma maior abordagem ao tema diferentemente do que foi visto na análise 

das demonstrações de 2005, não só em termos de explicação quanto ao que seria e a que se 

destina tal provisão, bem como no BP de 2005 não havia o título de “Provisão com 

obrigações para desmobilização de ativos” já que o montante provisionado para essa mesma 

destinação estava incluso no montante global do “Exigível a longo prazo”. 

Ao verificar a DRE, observou-se que um montante de R$ 264.000.00 foi classificado 

como “Desmobilização de ativos” no subgrupo de “Outras despesas (receitas) operacionais, 

líquidas” que consta na DRE, ou seja, o valor acima é o que de fato foi desembolsado pela 

empresa no ano de 2006 no que diz respeito a gastos com os impactos ambientais em geral já 

que a conta de Desmobilização de Ativos se origina da conta de Provisão com obrigações para 

desmobilização de ativos como citado acima, ou seja, há inicialmente uma provisão e quando 

há pagamento a conta aparece na DRE sob o titulo de Desmobilização de Ativos.  

Tal situação não necessariamente refere-se a acidentes ambientais ocorridos, já que 

não é feita referência direta a provisões ou pagamento de provisões constituídas de valores 

oriundas de acidentes ambientais em específico. Sendo assim, como já mostrado em citação 

anterior, os desembolsos e provisões classificadas como ambientais em linhas gerais referem-

se gastos para “minimizar o impacto ambiental de suas operações de mineração” 

(Demonstrações Contábeis consolidadas da empresa estudada, 2006).  

Assim como em 2006, na análise das Demonstrações Contábeis de 2007 existe a 

mesma justificativa para a conta de “Provisão com obrigações para desmobilização de ativos” 

que agora consta com um saldo no BP de R$ 1.763.000.000 (somatório do passivo circulante 

e do não circulante).  

O outro valor encontrado ao lançar a busca textual pela palavra “ambiental” foi a conta 

sob o título de “Contingências ambientais” nas Notas Explicativas, assim como em 2006. Tal 

conta registra um montante de R$ 31.000.000,00, mas nenhuma referência mais 

pormenorizada é feita sobre quais seriam os casos que ensejariam a constituição da 

contingência.  

Ao verificar as demonstrações de 2008, o Balanço Patrimonial de 2008 a conta de 

“Provisão com obrigações para desmobilização de ativos” está registrada no montante de R$ 

2.100.000.000,00 (somatório do Passivo Não Circulante e Circulante) As explicações em 

dadas à constituição de tal provisão é a mesma indicada nos relatórios dos anos anteriores que 



71 

 

foram citadas acima e não há fato adicional ou que se diferencie das justificativas já 

transcritas.  

Da mesma maneira que ocorreram nas Notas Explicativas anteriores, em 2008 há a 

conta de “Contingências ambientais” que conta com um saldo de R$ 32.000.000,00. As 

explicações são as mesmas já citadas.  

Não foi encontrado saldo na DRE de 2008 para a conta “Desmobilização de ativos” 

como nos anos anteriores, no entanto foi acrescentada uma explicação nas Notas Explicativas 

de 2008: 

Os gastos representativos de fechamento de mina decorrentes da 

finalização das atividades estão registrados como obrigações com 

desmobilização de ativos. As obrigações consistem principalmente de 

custos associados com encerramento de atividades. 

 A citação acima detalha a descrição apresentada em 2006 de que a conta de 

Desmobilização de Ativos, que advém do valor pago originalmente constituído sob o título de 

Provisão com obrigações para desmobilização de ativos, tem o objetivo de “minimizar o 

impacto ambiental de suas operações de mineração, bem como reduzir os custos que venham 

a incorrer com o término das atividades”.  Ou seja, não fala-se em danos ou pagamentos 

oriundo especificamente sobre acidentes ambientais, mas sim sobre uma medida que busca 

minimizar impactos ao meio ambiente oriundos das atividades operacionais da empresa.  

No Balanço Patrimonial de 2009 a conta de “Provisão com obrigações para 

desmobilização de ativos” tem o saldo de R$ 2.001.000,00 (somatório do passivo circulante e 

do passivo não circulante) e tal provisão é constituída para possíveis gastos decorrentes da 

finalização de atividades operacionais na buscar de diminuir os impactos negativos que tais 

atividades exercem sobre o meio ambiente.  

Nas Notas Explicativas de 2009 a conta de “Contingências Ambientais” tem o saldo 

de R$ 61.000.000,00 cuja destinação é cobrir possíveis gastos com ações processuais relativas 

a prejuízos oriundos de questões ambientais, no entanto a empresa não detalha quais seriam 

tais contingências, fato que é protegido pela legislação vigente no momento.  

O Balanço Patrimonial de 2010 demonstra um total de R$ 2.591.000.000,00 tanto no 

Passivo Circulante quanto no Passivo Não Circulante na conta de 

“Provisão com obrigações para desmobilização de ativos”.  
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Em Notas Explicativas, a empresa explica adicionalmente que tal provisão é 

constituída para uso futuro no momento de encerramento de ativos, uma vez que tal provisão 

destina-se, nas palavras da empresa a “as provisões realizadas pela Companhia referem-se, 

basicamente, a fechamento de mina com finalização das atividades minerais e desativação dos 

ativos vinculados a mina”. Diferentemente dos anos anteriores, fica mais evidente nesta 

descrição o real uso de tal provisão, ou seja, não há certeza em afirmar que a mesma se refere 

a futuros desembolsos decorrente de acidentes ambientais. 

Ainda nas Notas Explicativas de 2010, há menção das “Provisões de Contingências” e 

como detalhamento desta conta consta a “Provisão Ambiental” no montante de R$ 

64.000.000,00. Cabe ressaltar que a conta “Provisão Ambiental” era tratada nas 

demonstrações dos anos anteriores por sob o título de “Contingências Ambientais”. 

Na DRE de 2006, a empresa mostrou a conta de “Desmobilização de ativos” no 

subgrupo de “Outras despesas (receitas) operacionais, líquidas” evidenciando o montante de 

fato desembolsado na desmobilização de ativos, no entanto, na DRE de 2010 a conta também 

“Outras despesas (receitas) operacionais, líquidas”, mas no detalhamento da conta, não o 

título de desmobilização, mas sim o de “Provisão para contingências” no montante de R$ 

242.000.000,00. Ocorre que dentro da conta de “Provisão para contingências” constam 

provisões tributárias; trabalhistas; cíveis e ambientais, mas nem na DRE nem em Notas 

Explicativas há o valor exato das provisões ambientais de fato desembolsadas, mas sim as 

provisões como um todo. 

 

4.3.1 Inferências Gerais acerca das Demonstrações Contábeis  

Os resultados encontrados nas demonstrações contábeis de 2006 a 2010 referem-se a 

provisões e passivos contingentes inclusive sob a rubrica de gastos e provisões com o meio 

ambiente. Ocorre que não foi encontrada referência a dispêndios ou provisões para acidentes 

ambientais, mas sim com outros gastos referentes à redução dos impactos ambientais 

negativos que o fechamento de minas ou o término de cada lavra pode vir a causar.   

Pelos resultados analisados acima, não é possível afirmar que há impactos da 

legitimação ou não através das demonstrações contábeis uma vez que não foram encontradas 

informações adicionais que extrapolem os limites do requerido pela legislação. Tal afirmação 

está respaldada no fato de que em 2005 foi divulgado na mídia que a empresa havia sido 

multada pela Comissão Estadual de Controle Ambiental em R$ 56 milhões por não ter 



73 

 

avisado ao IBAMA sobre um derramamento de óleo no Rio Caceribu, como não foram 

encontradas notícias posteriores sobre o andamento do caso tanto na mídia como nos 

relatórios anuais e demonstrações contábeis da empresa, isso pode representar entendimentos 

dúbios, ou seja, a empresa pode ter contestado a multa e ter respaldo legal em não divulgar 

(caso de uma contingência passiva ou um passivo contingente remoto) por não ser possível ou 

provável que haja pagamento, ou simplesmente a multa pode ter sido suspensa por recurso da 

empresa e nesta situação também não há obrigação legal em divulgar. 

O fato de não encontrar indicativos da legitimação encontrada nos outros relatórios no 

caso específico da empresa analisada pode ser explicado por diversos motivos, dentre eles o 

fato de realmente não haver suporte legal para a registro da multa citada em razão da mesma 

não ter sido realmente aplicada ou ainda não haver suporte legal para divulgação da mesma, 

ou ainda o caráter legalista que cerca as demonstrações contábeis, na medida em que é 

obrigação cumprir o disposto em lei e as informações que a extrapolam são de caráter 

opcionais e são divulgadas em outros documentos, como o Relatório Anual e o próprio 

Relatório de Sustentabilidade.  

Como não há informações disponíveis sobre o andamento da multa citada, se há 

contestação por parte da empresa ou se a mesma já foi suspensa, a afirmação sobre 

legitimação através das demonstrações contábeis fica prejudicada para o presente estudo. O 

que se pode afirmar que há provisões e gastos com o meio ambiente e os mesmo impactam na 

DRE, BP e NE, mas não se pode afirmar se os acidentes ambientais verificados pela presente 

pesquisa produzem ou não impactos financeiros nas mesmas, ou em linhas gerais, que a 

legitimação não produz impactos financeiros visíveis ou declarados nas demonstrações 

contábeis para o caso em questão.   

 

4.4  ANÁLISE DOS ACIDENTES VERSUS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

VERSUS RELATÓRIO ANUAL VERSUS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

 

Esta seção destina-se a unir as análises dos relatórios e das demonstrações contábeis 

tomando como critério cada um dos três acidentes estudados de forma a verificar a relação 

entre o discurso e as divulgações não só no ano do acidente, bem como nos dois anos 

posteriores e anteriores de forma conjunta. 
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Ressalta-se contundo que, não há divulgação, sob o aspecto financeiro, relacionado 

diretamente a acidentes ambientais nas demonstrações contábeis de nenhum dos anos 

analisados. Como já explicitado na descrição individual das demonstrações contábeis, não foi 

possível identificar impacto financeiro oriundo de acidentes ambientais em forma de 

afirmação em Notas Explicativas ou conta própria na DRE ou BP, por exemplo. Tal 

constatação não representa que não tenha sido feito nenhum desembolso em razão dos 

acidentes ambientais, no entanto se tais gastos ocorreram, os mesmos não se encontram sob 

rubricas próprias para que se possa afirmar que determinado montante foi gasto com a retirada 

de óleo de um rio, por exemplo. Os gastos encontrados que estavam no contexto ambiental 

referiam-se, como a própria empresa afirmou, a desembolsos e provisões com a minimização 

dos impactos no meio ambiente que a desativação de uma mina poderia causar.  

Diante de tais resultados, a análise a seguir buscará evidenciar a relação entre os 

acidentes e os Relatórios de Sustentabilidade e Anuais retirando-se as demonstrações 

contábeis pelos motivos já expostos. 

 

4.4.1 Acidente 1 – Vazamento de Óleo em Itaboraí no ano de 2005 

Na busca por responder a questão da pesquisa, analisa-se nesse momento os acidentes 

ambientais selecionados conforme descrito na metodologia. O primeiro acidente identificado 

foi o que se segue no Quadro 4: 

QUADRO 4 – ACIDENTE AMBIENTAL 1 E ANO DOS RESPECTIVOS 

RELATÓRIOS ANUAL  

Data do 

Acidente 
Breve descrição 

Relatórios Anuais 

Analisados 

27/04/2005 

“Quatro vagões da empresa 

XXX carregados com cerca 

de 60 mil litros de óleo 

diesel descarrilaram, nesta 

terça-feira, no município de 

Itaboraí (RJ). A carga vazou 

e ameaça os manguezais da 

APA (Área de Proteção 

Ambiental) do município 

vizinho de Guapimirim e a 

Baía de Guanabara”.  

2003*/2004/2005/2006/2007 

                          Fonte: Elaboração Própria. Dados da Pesquisa, 2011. 

                           *Relatório de sustentabilidade não disponibilizado em tempo hábil para análise 

 



75 

 

O primeiro acidente analisado pela pesquisa ocorreu no município de Itaboraí no 

estado do Rio de Janeiro no ano de 2005. A carga de óleo vazou nas proximidades de uma 

área de preservação ambiental de manguezais de forma que o óleo, conforme noticiado pela 

mídia, cerca de 60 mil litros, atingiu o Rio Caceribu desembocando na Baía de Guanabara. 

Notícias da época também apontam que a empresa responsável recebeu multa de R$ 56 

milhões em razão do derramamento, tal multa foi aplicada pela Comissão Estadual de 

Controle Ambiental tanto pelo derreamento como pelo não aviso imediato do acidente por 

parte da empresa aos órgãos ambientais. Os citados Relatórios de Acidentes Ambientais do 

IBAMA ainda não eram publicados em 2005 e por esta razão não foi possível buscar 

informações no mesmo. Também não foi encontrado em jornais de grande circulação se o 

pagamento da multa foi de fato realizado ou se houve alguma medida judicial a respeito.  

A análise de conteúdo dos Relatórios Anuais de 2004 a 2007 evidenciou que no ano 

anterior ao acidente (2004) não há qualquer menção por parte da empresa a cerca de 

prevenção a acidentes em ferrovias ou ainda ambientais. No ano do acidente em Itaboraí 

(2005) também não é feita qualquer menção nem ao acidente, nem ao tema que envolve o 

acidente. 

Nos dois anos seguintes ao acidente (2006 e 2007) há menção similar em ambos os 

relatórios anuais sobre a busca por redução em acidentes em ferrovias, no entanto, não é 

citado em específico o caso de Itaboraí nem medidas de mitigação ou resolução de algum 

acidente em concreto. Demais palavras-chaves não foram encontradas nos relatórios 

envolvidos na delimitação temporal do acidente. 

Assim como os achados de Deegan, Rankin e Voght (2000), os resultados encontrados 

na presente pesquisa evidenciam que antes do acidente não havia quaisquer menção por parte 

da empresa em seu relatório anual, assim como também no ano do acidente, no entanto nos 

dois anos seguintes os relatórios anuais abordam os temas de acidentes sob uma perspectiva 

global de busca por redução em termos de quantitativo de acidentes. Ou seja, como já 

afirmaram pesquisas anteriores presentes no referencial teórico, de acordo com a Teoria da 

Legitimidade, após o acidente as empresas buscam se legitimar abordando o tema perante a 

sociedade.  

Quanto aos Relatórios de Sustentabilidade a serem analisados relativos ao acidente 

descrito, conforme já delimitado na pesquisa consistem nos dispostos no Quadro 5: 
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QUADRO 5 – RELAÇÃO ENTRE DISCURSO DAS CLASSES E ANO DO 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE    

Ano do 

Relatório de 

Sustentabilidade 

Classe 

Predominante 

(maior Q²) 

Demais 

Classe 

Associadas 

(menor 

Q²) 

Tendência de 

Discurso da 

Classe 

Predominante 

Tendência de 

Discurso das demais 

Classes Associadas 

2004 Classe 4 Classe 2 

Descrição das 

atividades 

operacionais 

Preservação do meio 

ambiente; ação social 

na região 

2005 Classe 2 - 

Preservação 

do meio 

ambiente; ação 

social na 

região 

- 

2006 Classe 4 - 

Descrição das 

atividades 

operacionais 

- 

2007 Classe 2 Classe 1 

Preservação 

do meio 

ambiente; ação 

social na 

região 

Desenvolvimento de 

energias renováveis; 

destinação de resíduos; 

redução de impacto das 

atividades operacionais 
      Fonte: Elaboração Própria. Dados da Pesquisa, 2011. 

A análise dos anos anteriores ao acidente só foi possível no Relatório de 

sustentabilidade do ano de 2004, uma vez a publicação do Relatório de 2003 não permitiu 

uma análise em tempo hábil pela presente pesquisa. Ocorre que o relatório de sustentabilidade 

de 2004, ano anterior ao acidente, está marcado pela Classe 4 que possui um discurso baseado 

na descrição das atividades operacionais contextualizando sobre os recursos utilizados, bem 

como manejos e formas de transporte. 

Outra classe também presente, mas em menor ênfase no relatório de 2004 é a Classe 2, 

classe está que é predominante no discurso do relatório do ano do acidente, 2005. A Classe 2 

possui um discurso em torno da preservação e recuperação do meio ambiente e da região no 

entorno da atividades da mineradora. Pela Teoria da Legitimidade, espera-se que no ano do 

acidente e nos dois seguintes haja uma maior ênfase no assunto que envolve a temática do 

acidente, bem como uma maior divulgação de itens como premiações também no tema do 

acidente de forma a reforçar a imagem da empresa positivamente. O discurso presente na 

Classe 2 sugere ênfase na proteção de parques ambientais, ressalta-se que o acidente em 

questão ocorreu no parque de preservação de manguezais no município de Itaboraí.  
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Outra palavra citada pela Classe 2 é “prêmio” onde a empresa destaca que foi 

vencedora em uma premiação sobre educação ambiental, tal fato foi citado por Deegan, 

Rankin e Voght (2000) como sendo uma busca por parte da empresa em reforçar uma imagem 

positiva por receber premiações nas áreas em que envolvem os acidentes. Visualiza-se que a 

citação sobre premiação ocorre no ano do acidente em Itaboraí e isso pode ser visto como 

uma busca pela manutenção do contrato social por parte da empresa, ou seja, legitimação 

perante a sociedade, uma vez que mesmo este contexto de discurso estando presente no ano 

anterior ao acidente (2004), essa temática torna-se a predominante do relatório do ano do 

acidente (2005), ou seja, a empresa retira o foco visto no relatório de 2004 (descrição 

operacional) e reforça a temática ambiental no ano do acidente.  

Os relatórios de sustentabilidade dos dois anos seguintes (2006 e 2007) foram 

marcados predominantemente pelas Classes 4 e 2 respectivamente. Após o acidente, esperava-

se que o relatório de sustentabilidade de 2006 mantivesse a tendência de abordar a questão da 

preservação ambiental e ações de recuperação e educação ambiental na região do entorno, no 

entanto o discurso do ano de 2006 foi o encontrado na Classe 4 sobre descrição das atividades 

operacionais.  

O Relatório de Sustentabilidade de 2007 possui discurso predominantemente pela 

Classe 2 e complementarmente pela Classe 1. A Classe 2 já foi discutida e aborda a questão 

da preservação em parques ambientais, assim como o desenvolvimento de programas e ações 

de proteção ambiental na região. A Classe 1 também presente no relatório de 2007 trata de 

como a empresa busca fontes renováveis de energia para minimização dos impactos que sua 

atividade operacional pode vir a causar com foco na redução no consumo de energias 

poluentes e maior utilização de fontes renováveis, fato que evidencia uma busca pela 

legitimação no tocante à minimização dos impactos de suas atividades operacionais no meio 

ambiente.  

Observa-se uma mudança de discurso, uma vez que um ano antes do acidente em 

Itaboraí a questão da preservação ambiental aparece no relatório anterior em menor ênfase e o 

discurso predominante é a descrição das atividades operacionais, já no ano do acidente (2005) 

o relatório de sustentabilidade concentra-se na questão ambiental, assim como no relatório um 

ano depois (2007) ao acidente, tendo um lapso de um ano (2006) que não aborda 

predominantemente este tema. 
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4.4.2 Acidente 2 – Vazamento de Óleo em Leopoldina em 2006  

QUADRO 6 – ACIDENTE AMBIENTAL 2 E ANO DOS RESPECTIVOS 

RELATÓRIOS ANUAL  

Data do 

Acidente 
Breve descrição 

Relatórios Anuais 

Analisados 

23/08/2006 

“O acidente ocorreu em trecho de curva 

da ferrovia XXXX (XXX, havendo 

tombamento de 2 locomotivas e 

descarrilamento de 1 locomotiva, que 

transportavam vagões carregados com 

bauxita de Cataguases (MG), para 

município de três rios (RJ)”.   

2004/2005/2006/2007/2008 

          Fonte: Elaboração Própria. Dados da Pesquisa, 2011. 

O referido acidente não foi localizado em meios jornais de grande circulação como no 

caso do vazamento de óleo em Guapimirim, mas sim no Relatório de Acidentes Ambientais 

do IBAMA do exercício de 2006/2007. Ocorre que apesar dos grandes veículos de notícias 

não informarem sobre o caso, o IBAMA o classificou como sendo um acidente ambiental, ou 

seja, o que se espera pela já enunciada Teoria da Legitimidade é que o acidente seja declarado 

pela empresa responsável de maneira espontânea como forma de manutenção do contrato 

social. Seguindo a metodologia descrita, não foram localizadas notas em jornais de grande 

circulação em meio eletrônico, mas sim no relatório do IBAMA que apesar de ser de livre 

acesso ao público, não alcança o quantitativo de público que uma noticia divulgada nos 

endereços eletrônicos dos jornais alcançaria.  

A análise procedida nos Relatórios Anuais nos dois anos anteriores ao acidente (2004 

e 2005) mostrou que nada foi citado pela empresa acerca do assunto sobre vazamento de óleo; 

acidente ambiental ou ainda acidente em ferrovia. No ano do acidente em Leopoldina (2006) 

houve a divulgação por parte da empresa de que a mesma trabalha no sentido de reduzir o 

quantitativo de acidentes em ferrovias, no entanto há que se ressaltar que no ano anterior ao 

Relatório Anual de 2006 também já havia ocorrido um vazamento de óleo em Itaboraí (2005). 

Nos dois anos seguintes (2007 e 2008) ao acidente em Leopoldina, a empresa manteve a 

mesma divulgação encontrada nos Relatório Anual de 2006, ou seja, que a tendência era de 

uma redução de acidentes em ferrovias, mas sem citar um acidente em específico.  

Ocorre que nos relatórios de 2004 e 2005 não havia nenhuma citação de acidente 

ambiental ou mais especificamente em ferrovias citando vazamento de óleo. Após o primeiro 

acidente analisado pela presente pesquisa, que ocorreu em 2005, a empresa iniciou uma 

seqüência de citações com conteúdo semelhante nos relatórios anuais de 2006 a 2008 (dois 
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anos após o acidente de 2005 e dois anos após o acidente de 2006). Tais resultados confirmam 

os achados de Deegan, Rankin e Voght (2000) no sentido de que, após um acidente, as 

empresas na busca pela manutenção do contrato social se legitimam através de seus relatórios 

anuais. Outro fato que reforça os achados semelhantes aos de Deegan, Rankin e Voght (2000) 

é o fato de não ser encontrada essa divulgação nos relatórios anuais nos anos anteriores ao 

acidente de 2005 e de 2006, ou seja, a empresa não comenta tal tema nos relatórios anuais de 

2004 a 2005, mas só o faz após o primeiro acidente de 2005 e assim por diante até 2008. 

Assim como no resultado referente ao acidente de 2005, as demais palavras-chaves 

não foram encontradas nos relatórios envolvidos na delimitação temporal do acidente de 

2006. 

As análises oriundas dos Relatórios de Sustentabilidade pertencentes à delimitação ao 

acidente descrito acima consistem nos dispostos no Quadro 7: 

QUADRO 7 – RELAÇÃO ENTRE DISCURSO DAS CLASSES E ANO DO 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE    

Ano do 

Relatório de 

Sustentabilidade 

Classe 

Predominante 

(maior Q²) 

Demais 

Classe 

Associadas 

(menor Q²) 

Tendência de 

Discurso Conforme 

Classe Predominante 

Tendência de 

Discurso das demais 

Classes Associadas 

2004 Classe 4 Classe 2 
Descrição das 

atividades operacionais 

Preservação do meio 

ambiente; ação social 

na região 

2005 Classe 2 - 

Preservação do meio 

ambiente; ação social 

na região 

- 

2006 Classe 4 - 
Descrição das 

atividades operacionais 
- 

2007 Classe 2 Classe 1 

Preservação do meio 

ambiente; ação social 

na região 

Desenvolvimento de 

energias renováveis; 

destinação de 

resíduos; redução de 

impacto das 

atividades 

operacionais 

2008 Classe 1 - 

Desenvolvimento de 

energias renováveis; 

destinação de resíduos; 

redução de impacto 

das atividades 

operacionais 

- 

        Fonte: Elaboração Própria. Dados da Pesquisa, 2011. 
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No ano do acidente em Leopoldina, 2006, esperava-se que o relatório de 

sustentabilidade fizesse referência à temática do acidente, vazamento de óleo. Ocorreu que a 

classe marcante do discurso do relatório de sustentabilidade de 2006 foi a Classe 4 cujo a 

ênfase se concentra na descrição de transportes utilizados e materiais minerais extraídos pela 

mineradoras minerais extraídos pela mineradoras, ou seja, atividades tipicamente 

operacionais.  

A análise dos dois anos anteriores ao acidente em Leopoldina permite inferir que dois 

anos antes ao acidente havia dois tipos de discurso, o relatório de sustentabilidade de 2004 

tratava tanto sobre as atividades operacionais quanto em menor escala de itens sobre 

preservação ambiental e no ano anterior ao acidente o relatório de sustentabilidade possuía 

características marcadamente sobre a temática ambiental.  No entanto, tal fato pode se dever 

ao acidentem em 2005, ou seja, o aumento da ênfase na temática sobre preservação ambiental 

pode ser devido ao acidente ocorrido em 2006.  

Ainda assim, há uma incoerência, sob o prisma da perspectiva da Teoria da 

Legitimidade, uma vez que se esperava que após o acidente de 2005 e o acidente em 2006 o 

relatório de sustentabilidade deste último ano abordasse enfaticamente o tema da preservação 

ambiental ou das políticas de minimização de impactos no meio ambiente, em suma, assuntos 

que estivessem centrados no tema ambiental, mas os achados denotam que na verdade esse 

relatório possui uma perspectiva pautada na descrição das atividades operacionais, indo de 

encontro ao proposto pela Teoria da Legitimidade. 

Ainda segundo a Teoria da Legitimidade, espera-se que os anos que se seguem ao 

acidente tragam mudanças ou fortalecimento de um discurso em torno do reforço da imagem 

positiva da empresa dentro da temática que envolve o acidente. Ao analisar o relatório de 

sustentabilidade de 2007, a temática central está em torno da proteção ao ecossitema, proteção 

e recomposição de matas e espécies de árvores, além de citar que os parques de proteção 

ambiental o qual a empresa é responsável são modelos de proteção e que possui programas de 

conservação da fauna e da biodiversidade. Outro ponto que também marca o relatório de 

sustentabilidade de 2007 são as premiações recebidas pela empresa na categoria de educação 

ambiental, ou seja, assim como já enunciado pela Teoria da Legitimidade, o ano seguinte ao 

acidente é marcado pelo reforço da imagem positiva em torno da temática do acidente 

ambiental, ao passo que mesmo tendo ocorrido um acidente com derramamento de óleo a 

empresa afirma possuir projetos cuja temática é a preservação do meio ambiente. 
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Dois anos após o acidente, o relatório de sustentabilidade de 2008 tem como classe 

predominante o discurso da Classe 1, classe esta que aparece complementando o sentido do 

relatório de sustentabilidade de 2007. A Classe 1 aborda questões como a redução no 

consumo de água, óleo diesel, bem como a substituição do mesmo por biodiesel. Em linhas 

gerais, o relatório de sustentabilidade de 2008 se legitima na medida em que aborda a 

minimização dos impactos que as atividades operacionais da mineradora podem causar ao 

meio ambiente, uma vez que a empresa destaca o consumo de energia limpa, bem como o 

tratamento dado a resíduos decorrentes da atividade produtiva. Esse discurso da Classe 1 foi 

visualizado no relatório de sustentabilidade de 2007 e sua ênfase ocorreu no relatório de 

sustentabilidade de 2008, ou seja, o ano logo em seguida ao acidente foi marcado pela 

temática da preservação e dois anos após o acidente o tema central foi minimização dos 

impactos das atividades operacionais.    

 

4.4.3 Acidente 3 – Vazamento de Óleo em Oriximiná em 2007 

O terceiro acidente encontrado e os respectivos relatórios a serem analisados seguem 

conforme Quadro 8:  

QUADRO 8 – ACIDENTE AMBIENTAL 3 E ANO DOS RESPECTIVOS 

RELATÓRIOS ANUAL  

Data do 

Acidente 
Breve descrição Relatórios Anuais Analisados 

28/11/2007 

“Margens do Rio Trombetas são 

atingidas por óleo nas proximidades do 

Porto Trombetas (PA)” 

2005/2006/2007/2008/2009/2010* 

        Fonte: Elaboração Própria. Dados da Pesquisa, 2011. 

         *Analisado adicionalmente 

O vazamento de óleo no Rio Trombetas no Pará foi noticiado não só pelo Relatório de 

Acidentes Ambientais do IBAMA do exercício de 2006/2007 como por sites de preservação 

ambiental. Segundo o site “Ambiente Brasil” a responsável pelo acidente foi uma das 

controladas da empresa estudada e o derramamento de óleo atingiu a Reserva Biológica do 

Rio Trombetas, criada para preservação de espécies de animais, flora e fauna. Ainda segundo 

outros veículos de comunicação, o IBAMA multou a empresa pelo tardio informe sobre o 

acidente e a empresa por sua vez recorreu da decisão. Não foram encontradas mais notícias 

referentes ao pagamento ou não da multa em jornais de grande circulação, nem nenhuma 

referencia foi feita nos relatórios anuais sobre pagamento ou provisão de multa.  



82 

 

Na análise dos Relatórios Anuais anteriores ao acidente (2005 e 2006) não foi 

encontrada nenhuma referência no Relatório Anual de 2005 como já citados nos resultados 

dos outros acidentes comentados. No Relatório Anual de 2006 há a citação em caráter geral 

sobre a redução de acidentes em ferrovias, mas sem nenhuma menção em específico a algum 

acidente.  No ano do acidente, 2007, a citação se segue no mesmo sentido da encontrada em 

2006 e 2008. No Relatório Anual de 2009 não há quaisquer menção a acidentes ou às demais 

palavras buscadas que possam vir a se relacionar com o tema. Ou seja, antes do acidente, há 

citações sobre redução de acidentes em ferrovias, no entanto, não se pode relacionar tal 

citação exclusivamente ao acidente de 2007, uma vez que outros dois acidentes anteriores (em 

2005 e 2006) podem ter ensejado tal citação.   No ano seguinte ao acidente em Oriximiná 

também é mantida a mesma citação sobre acidente em ferrovias, no entanto em 2009 não há 

nenhuma menção ao tema, ou seja, não há a seqüência de abordagem da temática nos dois 

relatórios em seguida ao acidente como supõe a pesquisa de Deegan, Rankin e Voght (2000). 

Adicionalmente, analisou-se o Relatório Anual de 2010 (3 anos após o acidente em 

Oriximiná), o citado relatório aborda um discurso diferente do vislumbrando em 2006, 2007 e 

2008 já que a empresa cita sua sujeição ao risco operacional inerente a suas atividades, 

citando inclusive que “[...] eventos negativos envolvendo instalações de mineração, produção 

ou transporte podem ter um efeito adverso sobre nossas operações” (RELATÓRIO ANUAL, 

2010). 

 Os Relatórios de Sustentabilidade a serem analisados para contextualizar o ano do 

acidente, bem como os dois anos anteriores e os anos seguintes – que no caso deste acidente 

em específico, serão os 3 anos seguintes ao acidente em razão da disponibilização em tempo 

hábil do Relatório de Sustentabilidade de 2010 – conforme Quadro 7: 

QUADRO 9 – RELAÇÃO ENTRE DISCURSO DAS CLASSES E ANO DO 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE    

Ano do 

Relatório de 

Sustentabilidade 

Classe 

Predominante 

(maior Q²) 

Demais 

Classe 

Associadas 

(menor 

Q²) 

Tendência de 

Discurso 

Conforme 

Classe 

Predominante 

Tendência de 

Discurso das demais 

Classes Associadas 

2005 Classe 2 - 

Preservação do 

meio ambiente; 

ação social na 

região 

- 

2006 Classe 4 - 
Descrição das 

atividades 
- 
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operacionais 

2007 Classe 2 Classe 1 

Preservação do 

meio ambiente; 

ação social na 

região 

Desenvolvimento de 

energias renováveis; 

destinação de resíduos; 

redução de impacto das 

atividades operacionais 

2008 Classe 1 - 

Desenvolvimento 

de energias 

renováveis; 

destinação de 

resíduos; redução 

de impacto das 

atividades 

operacionais 

- 

2009 Classe 1 - 

Desenvolvimento 

de energias 

renováveis; 

destinação de 

resíduos; redução 

de impacto das 

atividades 

operacionais 

- 

2010* Classe 3 Classe 5 
Desenvolvimento 

sustentável 

Minimização de riscos 

e emergências 
     Fonte: Elaboração Própria. Dados da Pesquisa, 2011. 

       *Analisado adicionalmente 

Os dois anos anteriores ao acidente não podem ser observados unicamente sob a ótica 

do acidente de 2007, uma vez que eles podem ter sofrido ou não influência dos acidentes 

anteriores ocorridos em 2005 e 2006. Ocorre que o Relatório de Sustentabilidade de 2005 

(ano do acidente em Itaboraí) a classe marcante versava sobre preservação ao meio ambiente 

e ações sociais e de educação ambiental na região do entorno. Em 2006 (ano do acidente em 

Leopoldina) o Relatório de Sustentabilidade abordou a descrição das atividades operacionais, 

não dando seqüência a suposição pela Teoria da Legitimidade de que nos anos seguintes a um 

acidente a empresa daria mais enfoque a questões entorno do acidente ocorrido. Em 2007 há 

uma mudança de enfoque em relação ao ano anterior, uma vez que em 2006 há descrição de 

atividades operacionais, mesmo tendo ocorrido um vazamento de óleo em Leopoldina (não 

noticiado por jornais de grande circulação, mas consta no relatório do pelo IBAMA), já em 

2007 (noticiado por jornais de grande circulação e pelo IBAMA) o foco do relatório se volta 

para questões ambientais novamente.  

Ainda sobre Relatório de Sustentabilidade de 2007, foi encontrado um predomínio da 

Classe 2 e complementarmente (menor Q²) pela Classe 1. O tema principal da Classe 2 e por 
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conseguinte do Relatório de Sustentabilidade de 2007 versa sobre preservação ambiental e 

programas de recuperação que a empresa mantém em regiões degradadas incluindo ações em 

parques ecológicos e projetos que visam a conservação de fauna e flora citando inclusive 

prêmios na área ambiental. Sob o prisma da Teoria da Legitimidade, na ocorrência de um 

acidente a empresa, na busca pela manutenção do contrato social, evidenciaria em seus 

relatórios seus compromisso para com a sociedade na medida em que destaca seu esforço em 

ações de recuperação e reconhecimento do acidente e isso pode ser visualizado no Relatório 

de Sustentabilidade de 2007 uma vez que a Classe 2 não era foco do relatório do ano anterior 

ao acidente, ou seja, no ano do acidente a empresa se legitima através de seu Relatório de 

Sustentabilidade ao tratar mais enfaticamente sobre o tema do acidente que atingiu a Reserva 

Biológica do Rio Trombetas, criada para preservação de espécies de animais, flora e fauna.  

Nos dois anos posteriores ao acidente em Oriximiná, o foco tanto do Relatório de 

Sustentabilidade de 2008 quanto o de 2009 foi o contexto do discurso da Classe 1, classe esta 

que foi abordada com menor ênfase no ano do acidente em 2007. Após noticia sobre 

vazamento de óleo no Rio Trombetas a empresa emite dois relatórios seguidos com foco na 

temática de redução de consumo de óleo diesel substituindo-o para o biodiesel, bem como 

afirma também possuir programa de destinação de resíduos perigosos. Ocorre que esse 

discurso estava presente no Relatório de Sustentabilidade do ano do acidente, no entanto com 

menor ênfase, nos dois anos posteriores a temática sobre a redução do consumo de óleo diesel 

afim de investir em energias renováveis, bem como a minimização dos impactos operacionais 

no meio ambiente deixou de ser assunto secundário para ser o foco dois relatórios posteriores 

ao acidente. Pela já discutida Teoria da Legitimidade o foco dos relatórios posteriores ao 

acidente seriam dentro da temática do acidente e é o que pode ser visto no presente caso uma 

vez que a empresa aborda com mais ênfase a busca pela utilização de energias limpas em 

detrimento do uso do óleo diesel em suas atividades e os três acidentes discutidos pela 

presente pesquisa versam sobre vazamento de óleo diesel.  
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO 

 

O objetivo geral da presente pesquisa consistiu em analisar a reação de uma 

determinada empresa do setor de mineração do mercado brasileiro, em termos de divulgação 

nos relatórios anuais e de sustentabilidade, com relação às notícias de acidentes ambientais 

pertencentes à mesma, como forma de legitimação. 

Pesquisas como a de Deegan, Rankin e Voght (2000) tem mostrado que a Teoria da 

Legitimidade e a busca pela manutenção do contrato social têm produzido impacto nos 

relatórios emitidos pelas empresas após a ocorrência de um acidente ambiental e no caso da 

empresa estudada foram encontrados três acidentes ambientais, um em 2005, outro em 2006 e 

um em 2007.  

No ano de 2005 ocorreu um vazamento de óleo no Rio Caceribu, que desemboca na 

Baía de Guanabara (RJ), de responsabilidade da mineradora estudada.  Ao analisar os 

Relatórios Anuais e de Sustentabilidade de 2004, ano anterior ao acidente, o Relatório Anual 

nada menciona sobre acidentes em ferrovias ou vazamento de óleo e o Relatório de 

Sustentabilidade é marcado por um discurso que descreve as atividades operacionais da 

empresa e em segundo plano aborda também a questão da preservação ao meio ambiente e 

ações sociais desenvolvidas na região. No ano do acidente, 2005, o Relatório Anual continua 

a não mencionar o tema do acidente, mas o Relatório de Sustentabilidade passa a ter como 

única temática a questão ambiental e a preservação do meio ambiente demonstrando o 

enunciado pela Teoria da Legitimidade sobre mudança de discurso após a ocorrência de 

algum acidente.  

Nos anos seguintes ao acidente no Rio Caceribu, o Relatório Anual de 2006 tem a 

primeira declaração de que busca a redução de acidentes em ferrovias e o Relatório de 

Sustentabilidade, diferentemente do Relatório Anual, não demonstra legitimação, já que o 

discurso volta a ser sobre descrição de atividades operacionais. Em 2007 ambos os relatórios 

se legitimam na medida em que o Relatório Anual aborda a busca pela redução de acidentes 

em vias férreas e o Relatório de Sustentabilidade trata não só de preservação ao meio 

ambiente como também defende o uso de energias sustentáveis e redução dos impactos das 

atividades operacionais. 

Ao analisar se o acidente ocorrido em 2005 causaria impactos nas informações 

divulgadas pelas Demonstrações Contábeis sob o prisma da Teoria da Legitimidade, não foi 
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possível identificar impactos da legitimidade nas mesmas, o que não implica dizer que não 

houve gastos com a recuperação de áreas afetadas após o acidente, no entanto não havia 

informações disponíveis que pudessem ensejar tais conclusões. Uma das explicações pode ser 

o caráter legalista que consta na elaboração das Demonstrações Contábeis. Tal situação se 

repetiu nos dois outros acidentes que se seguiram.  

Em 2006 houve um vazamento de óleo durante o transporte de bauxita em Leopoldina 

(MG). Antes do acidente, o Relatório Anual e de Sustentabilidade de 2004 não se 

legitimavam, uma vez que o discurso predominante eram as atividades operacionais e nada 

era mencionado a respeito deste tipo de acidente no Relatório Anual. Tal tendência 

permaneceu no Relatório Anual de 2005, mas mudou no Relatório de Sustentabilidade do 

mesmo ano, que passou a demonstrar aspectos de legitimidade ao mudar o discurso visto em 

2004 e abordar mais enfaticamente a questão da preservação ambiental. 

No ano do acidente, 2006, e nos anos seguinte, 2007 e 2008, percebeu-se uma 

mudança no Relatório Anual que a partir de 2006 em diante enuncia que existem acidentes 

nas ferrovias e que a tendência é de redução com o passar dos anos. Quanto ao Relatório de 

Sustentabilidade, em 2006 não é mantida a legitimação vista em 2005, mas em 2007 a 

empresa volta a abordar a questão da preservação ao meio ambiente, além de também não 

abordar mais a questão operacional vista em relatórios anteriores e acrescenta ainda o 

desenvolvimento de energias renováveis e redução e energias como o óleo diesel, material 

envolvido nos acidentes, torna-se o discurso principal do Relatório de Sustentabilidade. Ou 

seja, há diferença entre o discurso antes e após o acidente de 2006, ideia que é explicada pela 

legitimidade e busca pela manutenção do contrato social. 

No acidente em 2007 houve vazamento de óleo em Oriximiná (PA), a análise dos 

relatórios dos anos anteriores demonstram os aspectos da Teoria da Legitimidade e isso pode 

ter ocorrido em razão dos acidentes de 2005 e 2006.  

No ano do acidente, 2007, há legitimação quando o discurso do Relatório de 

Sustentabilidade tem como tema central a preservação ao meio ambiente e como tema 

secundário o desenvolvimento de energias sustentáveis. Tal situação tem prosseguimento na 

medida em que a questão do desenvolvimento de energias sustentáveis e redução dos 

impactos das atividades operacionais no meio ambiente ser vislumbrado nos Relatório de 

Sustentabilidade de 2008, 2009 e em 2010 sendo como tema central.  

Os Relatórios anuais após o acidente de 2007 também abordam a questão da busca 

pela redução dos acidentes e essa declaração teve inicio após o acidente de 2005, com 

exceção do ano de 2009 onde nada o tema não é abordado. 
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Conclui-se que os achados da presente pesquisa corroboram com os encontrados por 

Deegan, Rankin e Voght (2000), bem como pelas hipóteses por eles propostas e, por 

conseguinte pelos aspectos defendidos pela Teoria da Legitimidade.  

Houve uma mudança de discurso percebida nos Relatórios de Sustentabilidade e 

Anual após os acidentes ambientais onde a temática de preservação ambiental tomou o espaço 

antes dedicado à descrição de atividades operacionais, confirmando assim, o já enunciado 

pela hipótese de Deegan, Rankin e Voght (2000) a qual afirma que após um acidente 

ambiental as empresas buscariam proporcionar um maior nível de informação relativa à 

categoria do acidente ambiental.   

A empresa estudada também reforçou outros aspectos de legitimidade que consiste na 

divulgação de premiações de cunho ambiental e ações positivas, tais como ações sociais, 

relativas à temática do acidente. Isso demonstra uma congruência com os achados de Deegan, 

Rankin e Voght (2000) em relação à sua segunda hipótese, ao afirmar que após a ocorrência 

de um acidente ambiental, as empresas elevariam o nível de divulgação de informações 

positivas relativas à categoria do acidente.  

Uma das limitações da presente pesquisa reside no risco inerente aos trabalhos que 

utilizam a análise de conteúdo como técnica em razão.  

Outra limitação percebida foi o fato que não só os acidentes podem ter sido fatores de 

mudança de discurso e de divulgação sobre o meio ambiente, questões como o próprio 

aumento de debate sobre o tema ou aderência a programas de incentivo à divulgação 

ambiental podem ter sido fatores preponderantes nos resultados encontrados.  

5.1 Sugestões para Futuros Trabalhos 

Como sugestão para futuros trabalhos, poder-se-ia estender o estudo a outros tipos de 

empresas com potencial poluidor como, por exemplo, o setor petrolífero e siderúrgico. 

Outro aspecto que poderia ser abordado é testar se no mercado brasileiro ocorre um 

dos achados de estudos internacionais sobre o tema que verificaram que na ocorrência de um 

acidente com uma determinada empresa, a legitimação ocorreria não só nesta empresa, mas 

também nas demais concorrentes também como forma de legitimação, ainda que o acidente 

não fosse de sua responsabilidade.  
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