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RESUMO 
 

 

BACCO, Edi Luiza. A sustentabilidade das organizações: as estratégias discursivas do 

Guia Exame, 2015. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Universidade 

Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

 

 

 

A cultura da sustentabilidade vem ganhando destaque cada vez maior nas 
organizações, seja com projetos relevantes ou apenas como discursos construídos 
no sentido de agregar valor à imagem. A mídia especializada é responsável pela 
divulgação das ações dessas empresas. A proposta deste estudo é investigar a 
constituição do ethos de sustentabilidade do Guia Exame, da Editora Abril, 
sobretudo as evidências que podem indicar discursos pedagógicos, doutrinários e 
autoritários. A pergunta que alavanca a pesquisa é a seguinte: que tipo de modelo 
de empresa sustentável a publicação sugere/impõe? Busca-se avaliar se a noção de 
sustentabilidade foi ressignificada no Guia Exame desde o seu lançamento no ano 
2000. Mobilizamos os dispositivos teóricos e metodológicos da Análise de Discurso 
(PÊCHEUX e ORLANDI), focados na identificação do ethos e cenografia 
(MAINGUENEAU). A partir de um protocolo, adotou-se um padrão para analisar o 
corpus: as capas e as Cartas ao Leitor de 15 edições. As análises da publicação 
revelaram o ethos de condutor, aquele que guia o leitor, como um professor didático 
e autoritário. Constatou-se também, que na circulação dos sentidos, nestes 15 anos 
do Guia, ocorreu uma atualização do significado da noção de sustentabilidade. Essa 
ressignificação, incorpora sentidos do contexto histórico e social tornando a noção 
de sustentabilidade cada vez mais abrangente. 
 

 

 

 

Palavras-chave: Comunicação organizacional, Análise de Discurso, 

Sustentabilidade. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

BACCO, Edi Luiza. Organizational sustainability: Guia Exame discursive strategies, 

2015. Dissertation (Master in Social Communication) - Universidade Metodista de 

São Paulo, São Bernardo do Campo.  

 

 

 

 

The sustainability culture has increasingly standing out in organizations, whether with 
relevant projects or just as constructed speeches in order to add value to their image. 
The specialized media is responsible for disclosing these companies’ actions. The 
goal of this study is investigate the sustainability ethos constitution on Guia Exame, 
from Editora Abril, mainly in the evidences that can indicate pedagogical, doctrinal 
and authoritarian speeches.  The question that frameworks this research is: Which 
kind of sustainable company model the publication suggests/impose? It seeks to 
evaluate if the sustainability notion was reassigned on Guia Exame since its launch in 
2000. We mobilized theoretical and methodological devices from Discursive Analysis 
(PÊCHEUX and ORLANDI), focused on the ethos identification and scenography 
(MAINGUENEAU). Starting from a protocol, it was adopted and pattern to analyze 
the corpus: covers and reading letters of 15 editions. The publication analyses 
revealed the conductor ethos, the one that guides the reader, as a didactic and 
authoritarian teacher. It was also verified, that in the meanings circulation, these 15 
years of the guide, an updated on the sustainability concept.  This redefinition 
embodies meanings in historical and social context, making the sustainability notion 
increasingly more extensive. 
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RESUMEN 

 

 

BACCO, Edi Luiza. La sustentabilidad de las organizaciones: las estrategias 

discursivas del Guia Exame, 2015. Disertación (Maestría en Comunicación Social) – 

Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo.  

 

 

 

 

La cultura de la sustentabilidad viene  ganando cada vez más prominencia  en las 
organizaciones, sea con proyectos relevantes o solo como discursos construidos con 
el fin de añadir valor a la imagen. Los medios especializados son responsables por 
la divulgación de las acciones de esas empresas. La propuesta de este estudio 
consiste en investigar la constitución de los ethos del desarrollo sostenible del Guia 
Exame, de la Editora Abril, sobre todo en las evidencias que pueden indicar 
discursos pedagógicos, doctrinarios y autoritarios. La pregunta que sustenta esta 
pesquisa es la siguiente: qué tipo de modelo de empresa sostenible la publicación  
sugiere/impone? Se busca evaluar si la noción de sustentabilidad adquirió un nuevo 
significado en la Guia Exame desde su lanzamiento en el año 2000.Mobilizamos los 
dispositivos teóricos y metodológicos del Análisis del Discurso (PÊCHEUX y 
ORLANDI), enfocados en la identificación del ethos y la escenografia 
(MAINGUENEAU). A partir de un protocolo, se adoptó una pauta para analizar el 
corpus: las tapas y las Cartas al Lector de 15 ediciones. Los análisis de la 
publicación revelaron el ethos del conductor, aquel que guía al lector, como un 
profesor didáctico y autoritario.Se constató también, que en la circulación de los 
sentidos, en estos 15 años de Guía, ocurrió una actualización del significado de la 
noción de sustentabilidad. Ese nuevo significado, incorpora sentidos del contexto 
histórico y social tornando la noción de desarrollo sustentable cada vez con mayor 
alcance. 
 
 
 

 

 

Palabras-clave: Comunicación organizacional, Análisis de Discurso, 

Sustentabilidad. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, Rio 92, Rio+20 e 

COP 21, desenvolvimento sustentável, Protocolo de Kyoto, Greenwashing, 

reciclagem, relatórios GRI, gestão ambiental, logística reversa: estes são apenas 

alguns dos eventos e práticas movimentados por preocupações sustentáveis. Na 

efervescência dos discursos sobre a temática eclodem novos modos de ser, sentir e 

estar no mundo.  

O final do século XX foi marcado por eventos importantes que ocorreram 

com muita rapidez, ocasionando grandes transformações na sociedade – 

principalmente no que diz respeito a um novo paradigma tecnológico, econômico, 

político e de comportamento. São maneiras diferentes de enxergar o que antes era 

considerado o ideal, são novas formas de se viver, trabalhar e se relacionar.  

Nesse cenário, surgiu um dos grandes desafios da humanidade: a 

sustentabilidade. O tema se refere à ação do homem no ambiente, os seus impactos 

e o futuro das próximas gerações. O Relatório Brundtland foi a base da Rio-92, que 

deu origem à Agenda 21 (documento que fez cada país refletir global e localmente 

sobre soluções socioambientais). Já na Rio+20 os dois temas centrais foram a 

economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 

pobreza; e a estrutura institucional da ONU para o desenvolvimento sustentável. 

Essas foram as principais iniciativas históricas que ajudaram a construir o que se 

conhece hoje por sustentabilidade. 

A maneira como a sociedade contemporânea vem tratando a 

sustentabilidade é dinâmica e cada vez mais abrangente. Mas até o final do século 

XX, o tema era uma questão mais restrita aos cientistas, ambientalistas e aos 

“ecochatos”. Em poucos anos, a sustentabilidade ganhou importância global e 

passou a ser reverenciada pelos governos, mídia, organizações, consumidores e a 

opinião pública. Em todas as esferas há dimensões para as suas práticas, que 

devem ser adequadas a cada contexto tornando a questão ampla e complexa.  

Atualmente a sustentabilidade vem sendo amplamente discutida, está na 

pauta dos veículos de comunicação e revistas especializadas, quando o assunto gira 

em torno do ponto de vista ambiental quase sempre se trata do que estamos 

fazendo com o planeta e o que nos reserva o futuro. Essas questões também estão 
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ligadas às implicações sociais e ao equilíbrio/consequências em relação à economia, 

o que acaba gerando desdobramentos às ações e responsabilidades da sociedade 

civil organizada, empresas, governos e autoridades.  

 As empresas, vistas como células de transformação, têm um papel 

fundamental nesse contexto sustentável. É só lembrar que “no começo do século 

XXI, mais da metade das maiores economias do mundo eram empresas” 

(WERBACH, 2010, p.3). Para Werbach, a sociedade considera o papel e a 

expectativa em relação às empresas preponderante: “a sociedade vê as empresas 

globais como as únicas instituições poderosas o bastante para responder na mesma 

escala dos desafios que nosso planeta enfrenta” (WERBACH, 2010, p.3). 

 A sustentabilidade tem sido encarada como um grande diferencial competitivo 

para as organizações, ela está relacionada às exigências do mercado, da sociedade 

civil, dos consumidores e dos públicos de interesse das empresas. No século XXI, 

ser/ter sustentabilidade empresarial como um valor e prática de gestão significa que 

o negócio pode ter sucesso em longo prazo e, ao mesmo tempo, terá uma parcela 

de contribuição para o desenvolvimento ambiental, social e econômico – o tripé da 

sustentabilidade (ELKINGTON, 2012). 

 A sociedade organizada, a legislação restritiva, o consumidor mais informado, 

a mídia vigilante e os públicos conectados às redes sociais frequentemente colocam 

em discussão a ética, ideologia, as ações e a comunicação dos projetos de 

sustentabilidade das grandes empresas. E as razões são as mais diversas, a 

principal é a desconfiança que a ação sustentável seja pontual e realizada 

exclusivamente como estratégia para alavancar imagem e não como a visão de 

negócios e um valor da empresa. Nesse caso, podemos dizer que é o ethos 

capitalista que se utiliza do discurso da sustentabilidade para atender às demandas 

impostas pelo século XXI. 

Partindo da premissa que não há discurso neutro é possível avaliar que 

relações de poder são exercidas no processo midiático, desde a pauta até a redação 

da matéria (GONÇALVES, 2012).  A proposta dos estudos discursivos é entender a 

língua como um acontecimento, não apenas como estrutura. “Nesse sentido, a mídia 

tem papel fundamental na formação de imagens dos atores envolvidos no processo 

comunicacional” (GONÇALVES, 2012, p. 21). 

A proposta deste estudo é investigar a constituição do ethos de 

sustentabilidade do Guia Exame, da Editora Abril, sobretudo as evidências que 
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podem indicar discursos pedagógicos, doutrinários e autoritários. A pergunta que 

alavanca a pesquisa é a seguinte: que tipo de modelo de empresa sustentável a 

publicação sugere/impõe? Busca-se também avaliar se a noção de sustentabilidade 

foi ressignificada no Guia Exame desde o seu lançamento no ano 2000. Para tanto, 

observa como a noção de sustentabilidade vem sendo retratada na publicação e 

quais as mudanças que ocorrem no seu discurso nas suas 15 edições. Para 

desvendar como são produzidos os sentidos na publicação mobilizamos os 

dispositivos teóricos e metodológicos da Análise de Discurso (AD).  

Esta dissertação se inscreve na Análise de Discurso em filiação a trabalhos 

como os de Eni Orlandi, Michel Pêcheux, Dominique Maingueneau dentre outros. 

Analisar as marcas do funcionamento discursivo do nosso corpus, buscar pistas que 

dizem de aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais, históricos e políticos 

constitutivos do discurso de sustentabilidade do Guia Exame, ao seu ethos de 

sustentabilidade.  

A partir de um protocolo, a nossa proposta foi estabelecer um padrão para 

analisar especificamente as capas e as Cartas ao Leitor do Guia Exame, ele está 

fundamentado nas teorias de Maingueneau (1997, 2004, 2008 e 2014). 

Especialmente, a do ethos e cenografia (2004, 2008, 2014). A publicação coloca em 

circulação saberes constituídos sócio-historicamente em um processo em que, ao 

mesmo tempo em que os afeta, também é afetado por eles. 

E não se trata apenas de verificar os conteúdos ou os elementos linguísticos 

que compõem as mensagens, mas considerar as características midiáticas da 

publicação, suas condições de produção e o contexto histórico de transformações. 

Todos esses elementos se fundem e se deslocam, na produção de um sentido ou de 

vários sentidos, no que se refere à constituição do ethos de sustentabilidade do Guia 

Exame. 

Faz parte dos nossos interesses de pesquisa, a forma como Maingueneau 

(2008) acredita que o leitor adere ao ethos, ao “mundo ético”, que o enunciador ativa 

na enunciação e as situações criadas por estereótipos associados a 

comportamentos. Nas nossas análises do Guia Exame observar como o ethos de 

sustentabilidade é construído pela publicação, que tipo de comportamento e modelo 

de empresa sustentável se impõe nos ajudam a desvendar qual a noção de 

sustentabilidade foi constituída e se ela foi ressignificada desde o lançamento do 

Guia. 
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A opção pelo Guia Exame justifica-se porque a mídia é protagonista na 

difusão e consolidação do tema de sustentabilidade, bem como da sua abrangência 

e práticas. O nosso recorte é o discurso jornalístico de revista especializada em 

sustentabilidade empresarial, o Guia Exame é um veículo dirigido à elite empresarial 

– empresários, líderes, executivos e empreendedores em sua maioria da classe A-

B1. A publicação também tem notório prestígio entre os seus leitores, regularidade e 

circula há 15 anos no país.  

A escolha da Análise de Discurso como nosso referencial teórico e 

metodológico, está atrelada ao que ela representa: “uma nova abordagem do estudo 

do texto além da linearidade, relacionando enunciado e enunciação como elementos 

fundamentais da produção de sentido” (GONÇALVES, 2012, p.26).  

No Capítulo I, a ideia foi estabelecer um breve panorama do surgimento e 

desenvolvimento das ações empreendidas por empresas em relação à filantropia, 

responsabilidade social e sustentabilidade (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009); 

(ELKINGTON, 2012); (KUNSCH, 2009). O nosso interesse é o de observar as 

razões e fundamentos que, no contexto histórico, tornaram esses temas relevantes 

especialmente às empresas, sociedade civil organizada e as esferas 

governamentais e acadêmicas globais (DUPAS, 2005). Evidenciamos os modelos de 

Responsabilidade Social Empresarial de CARROLL (1991) e as Cinco Dimensões da 

Sustentabilidade de SACHS (1993), com o intuito de contextualizar algumas das 

etapas que as empresas vivenciaram até o final do século XX, antes que o conceito 

de sustentabilidade se transformasse em um tema dinâmico e abrangente. 

O Capítulo II aborda a comunicação da/para sustentabilidade, e suas 

estratégias, os desafios da contemporaneidade trazidos pela temática às empresas 

e profissionais (KUNSCH, 2009); (BUENO, 2009); (WERBACH, 2010); (VOLTOLINI, 

2013). Vamos tratar a incorporação da sustentabilidade nos processos e nas 

práticas de comunicação corporativa – comunicar a sustentabilidade em três 

dimensões (CEBDS, 2010). Em tempos de transparência a ética é um fator inerente 

aos relacionamentos e processos, mas também se tornou uma estratégia de 

negócios (SROUR, 1998); (LIPOVETSKY, 2005). Em mídia e sociedade, 

procuramos estabelecer a convergência nessa relação no que diz respeito ao nosso 

objeto de estudo: a sustentabilidade com viés empresarial. Trazendo luz ao conceito 

                                            

1 Disponíveis em: <http://publicidade.abril.com.br/marcas/exame/revista/publicacoes-especiais> e 
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de discurso jornalístico, a ideia foi nos aproximar dos nossos dispositivos teóricos e 

metodológicos da Análise de Discurso (AD), MARIANI (1993, 1998 e 2007).  

O Capítulo III contempla a nossa fundamentação teórica e metodológica em 

Análise de Discurso (ORLANDI, 2010, 2013).  Nesse sentido, a ideia foi estabelecer 

um diálogo entre o nosso objeto de estudo – a sustentabilidade – e os 

conceitos/dispositivos/teorias (especialmente de MAINGUENEAU 1997, 2004, 2008 

e 2014); (AMOSSY, 2014).  Elaboramos um protocolo que estabeleceu o como fazer 

as análises, o objetivo da formatação foi determinar um padrão. O protocolo foi 

fundamentado a partir do ethos e cenografia de Maingueneau (2004, 2008, 2014), o 

enunciador tem várias formas de expressar uma situação discursiva em determinada 

configuração cultural, “que implica papéis, lugares e momentos de enunciação 

legítimos” (MAINGUENEAU, 2014, p. 75). O que pressupõe a criação de uma “cena 

de enunciação”, da qual o ethos é parte constitutiva. O que nos possibilitou 

investigar a constituição do ethos de sustentabilidade materializado no Guia Exame.  

Assim, no Capítulo IV, analisamos as capas e Cartas ao Leitor das 15 

edições do Guia Exame – são 15 anos de publicação. Escolhemos apresentar as 

análises ano/ano, obviamente, existiam outros caminhos. Dessa maneira, 

garantimos o acompanhamento detalhado da publicação e das suas mudanças, bem 

como as do cenário.  

Em função da temática e período avaliado – 2000 a 2014 –, sabe-se foi de 

intensas e profundas transformações globais que geraram impactos de toda ordem. 

O que em algumas edições do Guia Exame contribuiu para tornar o conteúdo das 

Capas (a de 2008 foi a melhor!) e Cartas ao Leitor riquíssimo o que, inclusive, em 

função de tempo/prazo, nos obrigou a restringir/limitar algumas análises. E manter o 

foco apenas na proposta da nossa pesquisa. De antemão, reconhecemos que foi 

uma dificuldade que encontramos em realizar o trabalho, mas também pode ser 

encarada como uma limitação do estudo. 

Em contrapartida, as primeiras análises das edições do Guia Exame, tanto 

as Capas como as Cartas ao Leitor, as cenografias se repetiram muito, a ponto de 

tornar as análises previsíveis até 2007. Fez parte deste período também, a utilização 

de um discurso cansativo de autopromoção da publicação. Essas foram as primeiras 

constatações deste trabalho. 

                                                                                                                                        

<http://publicidade.abril.com.br/marcas/exame/revista/informacoes-gerais> Acessos em: 27 jul.15 
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Com relação à constituição do ethos de sustentabilidade do Guia Exame, foi 

possível constatar por meio das análises que a publicação considera que o tema 

deve estar no centro do negócio para que a empresa seja bem-sucedida, mas deixa 

claro que isso ocorre apenas na elite empresarial brasileira: “Hoje, a sustentabilidade 

está no centro das estratégias vencedoras, pelo menos no grupo que forma a elite 

empresarial brasileira” (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2013, p.10).  

No modelo de empresa sustentável que o Guia Exame sugere/impõem aos 

leitores é aquele que trabalha a sustentabilidade em todas as dimensões, de forma 

permanente na busca da excelência em todos os seus processos. Verificou-se que o 

ethos do condutor foi predominante nas análises, ou seja, o ato de guiar o leitor para 

engendrar o(s) discurso(s) do Guia Exame foi uma estratégia argumentativa 

constante do enunciador. Nessas de cenas enunciativas, o ethos do condutor utiliza 

o tom professoral e autoritário nas Cartas ao Leitor. 

Identificou-se também, que nestes 15 anos do Guia Exame ocorreu uma 

atualização no significado da noção de sustentabilidade. Foi possível estabelecer 

uma relação da filantropia à sustentabilidade, “Passamos dos departamentos de 

responsabilidade social e das campanhas de doações para o centro do negócio” 

(GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2009, p.8). Essa ressignificação incorpora 

sentidos do contexto histórico e social tornando a noção de sustentabilidade cada 

vez mais abrangente na publicação. 

 Como parte do nosso Protocolo de Análise, nas Cartas ao Leitor se constatou 

o uso de frases curtas, em algumas edições a sua utilização é exagerada como, por 

exemplo, na primeira edição no ano 2000. As frases curtas são empregadas com o 

intuito de não dar espaço ao leitor para interpretações diferentes. “Estão, sim, 

interessadas no lucro. É mais do que desejável que as coisas continuem assim – é 

vital” (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2000, p.4).  

Identificamos também que uma técnica argumentativa explorada pelo 

enunciador é da linguagem figurada, metafórica: “Empresas socialmente 

responsáveis são como girassóis. Acreditam na importância de cada parceiro com o 

qual se relacionam. Buscam a transparência” (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 

CORPORATIVA, 2001, p.4).  

Encontramos muitas conexões na composição das capas com as Cartas ao 

Leitor do Guia Exame, elas constantemente produziram novos sentidos. O efeito de 

sangrar as fotos e ilustrações empregado nos primeiros números, até a edição de 
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2004, objetivou tornar as imagens mais fortes visualmente na cenografia. Sem 

dúvida, dois elementos visuais dominaram várias capas da publicação: os estranhos 

ícones de pessoas por quatro edições, até 2006; e depois por cinco anos árvores 

foram utilizadas de todas as maneiras nas capas – imagens, estilizadas e como 

ilustrações. 

A dissertação foi realizada, cumprimos o desafio de analisar as 15 edições do 

Guia Exame. A sustentabilidade não é mais um modismo corporativo faz tempo, seu 

conceito e abrangência estão em permanente desenvolvimento. Ou seja, a pesquisa 

do tema também não se esgota, a sustentabilidade deve se manter em um 

permanente repensar e em constante reflexão.  
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CAPÍTULO 1 – DA FILANTROPIA À SUSTENTABILIDADE: O CONTEXTO EMPRESARIAL 

1.1 FILANTROPIA OU RESPONSABILIDADE SOCIAL? 

Historicamente, a primeira definição de filantropia vem da Grécia Antiga. Segundo 

Aristóteles, seria “a amizade de um homem para com o outro”. Ou ainda, na definição de 

Platão, “uma saudação, a ajuda e a hospitalidade”. Já para Gilberto Dupas (2005, p.118), 

“a filantropia, como a entendemos atualmente, nasceu nos Estados Unidos ao final do 

século XIX, como um conjunto de obras de caridade emanadas de uma cultura social 

plena de motivações religiosas”. Isto é, seja na Grécia Antiga, seja nos Estados Unidos 

do século XIX, a filantropia sempre foi vista sob a ótica de uma moral cristã que 

reconhecia o valor da pobreza como redentora dos pecados por parte dos cidadãos. 

Segundo o Dicionário Houaiss (2001), filantropia é “um profundo amor à 

humanidade; desprendimento, generosidade com outrem; caridade”. Ou seja, 

simplesmente o ato de ajudar alguém ou uma comunidade por meio de ações 

caridosas. É uma ação assistencialista que não exige ou solicita qualquer tipo de 

planejamento, e nem mesmo espera muitos resultados em troca. 

A questão da filantropia empresarial encontra respaldo em empresários como 

Henry Ford, que no final do século XIX popularizou esse assunto ao defender a 

prática de ações em benefício dos mais pobres. Ele chegou a escrever livros sobre 

esse tema, que defendiam a prosperidade gerada pelas indústrias e a distribuição de 

dividendos entre empregados e acionistas (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

Em contrapartida, o escocês Andrew Carnegie, outro grande empresário no final 

do século XIX nos Estados Unidos, escreveu o livro O evangelho da riqueza, uma 

apologia à filantropia e à promoção do bem-estar coletivo. Só que, ao contrário da 

imagem passada e defendida por Ford, Carnegie controlava tudo com mão de ferro e 

“dispensava tratamento pouco digno aos seus funcionários, com uma mão dava uma 

pequena parcela do muito que tirava com a outra” (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, 

p.9). 

No Brasil, a filantropia sempre esteve ligada às práticas de caridade e a 

iniciativas que partiam de instituições religiosas (as Santas Casas de Misericórdia, 

entre os séculos XVI e XVII, ofereciam abrigos, roupas e alimentos). Esse 
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movimento durou até o final do século XIX, com a Igreja Católica apoiada em um 

suporte do Estado, assistindo aos necessitados que estavam à margem de aspectos 

sociais básicos ligados à educação, saúde e moradia. 

 

A filantropia surgiu nos Estados Unidos como resposta ao tumulto 
causado pela industrialização e urbanização rápidas sobre a 
capacidade das instituições existentes em atender aos pobres. A 
filantropia foi uma resposta a essa crise, tentando aplicar na gestão 
dos problemas sociais os métodos racionais que começavam a ser 
utilizados na organização industrial do trabalho. O formato de 
fundações, uma espécie de burocracia da virtude cívica, foi 
estruturado com base na lógica empresarial, normalmente incluindo 
um conselho de administração e um presidente (GUILHOT, apud 
DUPAS, 2005, p. 118-119). 

 

Com o surgimento dessas fundações americanas (que estavam sempre 

ligadas a grandes fortunas do final do século XIX e início do século XX e envolviam 

nomes como John Rockfeller e Henry Ford, por exemplo), a filantropia ganhou um 

papel importante na sociedade daquela época, pois ela representou uma espécie de 

alternativa privada ao socialismo (DUPAS, 2005). 

 

Não nos esqueçamos também de que alguns desses novos grandes 
capitalistas tiveram de lidar, no seio de sua própria família, com o 
conflito entre a fortuna acumulada num fervor quase religioso – 
alicerçado pela ética protestante descrita por Max Weber – e a 
sensação de que seus sucessores não só não a mereciam como 
poderiam colocá-la a perder [...] Essa situação, associada a 
eventuais “sentimentos de culpa” diante do quadro social vigente, 
são fatores adicionais que podem ter levado a que uma parte dessas 
fortunas colossais se destinasse a fundações. O dom da filantropia 
pode ser visto como uma categoria do capital, ligado ao seu próprio 
processo de reprodução (DUPAS, 2005, p. 119).   

 

No final do século XX, enquanto ainda era vista como caridade ou 

benevolência, outro conceito passou a fazer parte do cotidiano das organizações: a 

responsabilidade social. Enquanto a filantropia é uma ação individual ou voluntária, 

tem uma base assistencialista e fomenta a caridade, a responsabilidade social em 

uma organização é uma ação coletiva, tem a estratégia como base e propõe o 

fomento da cidadania. 

A responsabilidade social empresarial pode ser definida como um conjunto de 

ações que procuram promover a melhoria da qualidade de vida de determinados 

grupos de pessoas ou de comunidades, normalmente no entorno das organizações. 
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Ao contrário da filantropia, a responsabilidade social tem embutido um forte senso de 

dever cívico, no sentido de cuidar da sociedade e do meio ambiente, e não apenas o 

dever moral de fazer o bem para o próximo. 

Ela pode ser definida então como a postura das empresas no dia a dia, na 

forma como elas lidam com as questões e demandas dos seus públicos e da 

sociedade de uma maneira geral, já que ter responsabilidade social hoje significa 

possuir um modelo de gestão moderno.  

 

A renovação mais recente da face da filantropia veio por um novo 
discurso cívico que pretende dar respostas às graves questões sociais 
surgidas com a globalização, uma espécie de “regulação moral” do 
capitalismo global. Trata-se, mais uma vez, de parte das estratégias de 
legitimação do capital, num contexto em que ele é muitas vezes 
apontado como responsável por vários distúrbios sociais. Ela se auto-
intitulou “responsabilidade social das empresas”, uma espécie de 
marketing defensivo em busca de eficácia. O recuo das políticas 
públicas, o desejo dos governos de empurrar para o âmbito privado as 
responsabilidades e os destinos da desigualdade, e a admissão de 
esgotamento dos Estados nacionais em sua missão de mediar as 
crescentes tensões sociais fruto dos efeitos negativos do capitalismo 
global, levaram as grandes corporações a descobrir que esse novo 
espaço pode render altos dividendos de imagem pública e social. Além 
do mais, essa filantropia se adapta com vantagens às formas de lucro 
empresarial: promove a imagem da empresa, agregando valor à sua 
marca (DUPAS, 2005, p. 120-121). 

   

Nesse sentido, temos organizações que atuam no campo da 

responsabilidade social porque visualizam nisso oportunidades de negócio, 

enquanto outras parecem se preocupar em manter um relacionamento harmonioso e 

ético com todos que compõem os seus grupos de interesse. 

 

 

1.2 A ORIGEM DO TERMO RESPONSABILIDADE SOCIAL (RS) 

Do ponto de vista etimológico, o termo ‘responsabilidade’ tem sua origem no 

verbo latino respondere, de spondeo, uma obrigação de natureza contratual do 

Direito Romano. No entanto, esse mesmo termo adquiriu, com o passar dos anos, 

um significado sociológico já que ele decorre de fatos sociais. 

Os julgamentos de responsabilidade são reflexos individuais, psicológicos. 
Sob o ponto de vista jurídico, a ideia de responsabilidade já adota um 
sentido obrigacional. Nota-se que o termo responsabilidade é tão 
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abrangente que se sobrepõe ao sentido obrigacional da reparação pelo 
causador do dano. Já o termo “social”, advindo da sociedade, significa 
“campo de relações intersubjetivas, ou seja, das relações humanas de 
comunicação, englobando, portanto, a totalidade dos indivíduos entre os 
quais ocorrem essas relações.” É importante ressaltar a concepção dos 
conceitos responsabilidade e social para melhor entendimento sobre a 
origem dos fundamentos que levaram as empresas a buscar o 
comportamento social e ético na contemporaneidade (MIRANDA, 1997, 
p.7).  

 
A primeira conceituação de responsabilidade social indica uma obrigação do 

empresário de adotar políticas, tomar decisões e acompanhar linhas de ação 

desejáveis segundo os objetivos e valores da sociedade (MIRANDA, 1997).   

Mas o termo só viria a tomar corpo nos anos de 1970 e, principalmente, nos 

anos de 1980, quando, junto a várias outras transformações sociais, responsabilidade 

social passou a ser associada à qualidade de vida e ética nos negócios. E foi a 

França, na década de 1970, o primeiro país a oficializar a adoção da responsabilidade 

social, obrigando as empresas com mais de 300 colaboradores a realizarem balanços 

sociais (TINOCO, 2001). 

Archie B. Carroll (1979), um dos principais estudiosos sobre o tema, considera 

que foi a partir da publicação de um texto do economista Milton Friedman, em 1962, 

que o debate sobre responsabilidade social empresarial realmente começou. 

Friedman acusou a “doutrina de responsabilidade social” de subversiva, criou uma 

polêmica tão grande na ocasião que se fala a respeito do assunto até hoje 

(BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

Friedman é norte-americano e ganhou o Prêmio Nobel em 1976. As suas 

ideias ganharam ressonância no mundo corporativo em outro momento, a partir de 

um artigo publicado no jornal The New York Times, em 1970, no qual afirmou que a 

responsabilidade social da empresa é gerar lucros dentro da lei. Seu argumento é o 

seguinte:  

Se a empresa está tendo lucro dentro da lei é porque está produzindo 
um bem ou serviço socialmente importante e, com isso, ela pode 
remunerar os fatores de produção (capital e trabalho), gerando renda 
para a sociedade e impostos para os governos que, estes sim, devem 
aplicá-los para resolver problemas sociais, sendo os mais indicados 
para isso (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p.10-11). 

 

Para Barbieri e Cajazeira (2009), uma das razões da não aceitação da 

filantropia com recursos das empresas surgiu a partir dos conflitos entre proprietários 

e dirigentes das sociedades anônimas de capital aberto E é assim que, a partir dos 
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anos 1980, associado às transformações da revolução da tecnologia da informação, 

surge efetivamente a responsabilidade social empresarial e os conceitos de 

globalização e de sociedade pós-industrial. O final do século XX foi marcado por 

eventos importantes que ocorreram com grande rapidez, ocasionando uma 

transformação na sociedade, no modo viver e trabalhar, para um novo paradigma 

tecnológico, que se organiza em torno da tecnologia da informação.  

Sem cair em exageros ou em manipulações ideológicas, não se deve 

subestimar a importância fundamental da revolução da tecnologia da informação. É, 

no mínimo, um evento histórico da mesma importância da Revolução Industrial 

ocorrida no século XVIII. Ela induz uma descontinuidade nas bases materiais da 

economia, sociedade e cultura (CASTELLS, 2010, p.68). 

 Os autores Melvin Kranzberg e Carrol Pursell (apud CASTELLS, 2010, p.68) 

mostram, compilando registros históricos das revoluções tecnológicas, que elas são 

voltadas para os processos, além de possibilitar a criação de produtos. Mas o que se 

constata na revolução atual é diferente, refere-se às tecnologias da informação, 

processamento e comunicação.  

A atual revolução tecnológica não centraliza conhecimentos e informação. 

As novas tecnologias também não são apenas ferramentas a serem aplicadas, mas 

processos a serem desenvolvidos. É justamente no uso e aplicação desse 

conhecimento adquirido e compartilhado a partir da internet que, por exemplo, 

usuários podem se tornar criadores e emissores de conteúdo. Segundo Castells: 

 

Há, por conseguinte, uma relação muito próxima entre os processos 
sociais de criação e manipulação de símbolos (a cultura da sociedade) 
e a capacidade de produzir e distribuir bens e serviços (as forças 
produtivas). Pela primeira vez na história, a mente humana é uma força 
direta de produção, não apenas um elemento decisivo no sistema 
produtivo (2010, p.69). 

 

As novas tecnologias da informação se difundiram pelo planeta em uma 

velocidade jamais vista. Para Castells (2010, p.69), isso ocorreu “entre meados dos 

anos 70 e 90, por meio de uma lógica que é a característica dessa revolução 

tecnológica: a aplicação imediata no próprio desenvolvimento da tecnologia gerada, 

conectando o mundo”.  No final da década de 1990, o conceito de “nova economia” já 

era utilizado para explicar o que os fenômenos da globalização e das inovações 

tecnológicas de informação estavam provocando na economia global. 
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Nesse novo modelo de economia, o fundamental é a troca de experiências, 

o compartilhamento do conhecimento, a inovação, cooperação, e não apenas 

aumento do capital e da produção, como ocorria no modelo industrial. Em função 

disso, a sociedade, as empresas e instituições estão tendo que mudar seu modelo 

operacional para se adaptar às condições introduzidas pelas transformações sociais, 

tecnológicas e econômicas.  

 

Nesse novo cenário, ocorrem mudanças no padrão de acumulação 
do capital: a crise do modelo fordista e a passagem a um padrão de 
acumulação flexível em que a produção em larga escala, altamente 
padronizada e a ser consumida em massa, é paulatinamente 
substituída pela produção menor e mais ágil, para atender a 
demandas especializadas (HARVEY apud OLIVEIRA; LIMA, 2012, 
p.156). 

 

Todo esse movimento acabou criando ambientes de grande competição e 

que tiveram como personagens centrais os clientes e os consumidores, bem como 

seus direitos e sua satisfação. Para permanecer no mercado, as empresas se 

adaptaram rapidamente às novas tecnologias e a maneira de se relacionar com os 

seus públicos de interesse. Com a valorização da cidadania nesse cenário, os 

consumidores e a sociedade em geral também passaram a valorizar as empresas 

socialmente responsáveis. Assim, no final do século XX, as organizações brasileiras 

passaram a incluir o tema em seus discursos institucionais, algumas apenas para 

praticar ações pontuais, outras já vislumbrando a tendência da sustentabilidade do 

negócio e implantando a RS como um valor corporativo e muitas só para alavancar 

imagem à marca.  

 

 

1.3 OS MODELOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

No final do século XX as grandes empresas que incluíram a RS na gestão dos 

negócios, inicialmente, enfrentaram alguns desafios.  Há diversas razões que tornam 

complexos os processos de implantação de responsabilidade social nas empresas, 

independentemente do método ou teoria adotado, especialmente “pelo fato de 

envolver uma diversidade de questões que se traduzem em direitos, obrigações e 

expectativas de diferentes públicos, internos e externos à empresa” (BARBIERI; 

CAJAZEIRA, 2009, p. 53). Há dificuldades geradas pelos diferentes interesses e 

entendimentos sobre a relação da empresa com a sociedade e meio ambiente. E 
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uma empresa está sempre correndo atrás do cumprimento de objetivos de metas e 

de maiores dividendos para os acionistas.  

A forma tradicional de enfrentar essa situação complexa foi encontrada por 

Archie B. Carroll (1979), um dos principais expoentes do movimento de 

responsabilidade social empresarial (RSE) do século XX: desagregar os elementos 

que são inerentes ao processo (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

 

A definição de Responsabilidade Social Empresarial que Carrol fez em 
um artigo de 1979 continua sendo uma das mais citadas e o modelo 
conceitual que ele desenvolveu tornou-se a base de muitos programas 
e modelos de gestão da responsabilidade social. A definição é a 
seguinte: a responsabilidade social das empresas compreende as 
expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias que a 
sociedade tem em relação às organizações em dado período. 
Posteriormente, Carrol substituiu a palavra discricionária por 
filantrópica, considerando-a como uma restituição à sociedade de 
parte do que ela recebeu (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 53-54). 

 

O modelo conceitual que Carroll criou em 1991 se tornou a base de muitos 

programas e modelos de gestão da responsabilidade social empresarial. Ele 

apresentava o formato de pirâmide: na base, as Responsabilidades Econômicas, 

seguida das Responsabilidades Legais, Responsabilidades Éticas e, no topo, as 

Responsabilidades Filantrópicas (ver figura 1).  

As responsabilidades econômicas remetem ao fato de que a empresa 
deve ser lucrativa. Antes de qualquer coisa, ela é a unidade econômica 
básica da sociedade e, como tal, tem a responsabilidade de produzir 
bens e serviços que a sociedade deseja e vendê-los com lucro. [...] A 
responsabilidade legal vem em seguida. A sociedade espera que as 
empresas cumpram sua missão econômica dentro de uma estrutura 
legal. [...] A terceira dimensão é a responsabilidade ética. A ética se 
refere à obrigação de fazer o que é certo e justo, evitando ou 
minimizando causar danos às pessoas. [...] E a quarta responsabilidade 
social é a filantrópica e abrange ações em resposta às expectativas da 
sociedade de que as empresas atuem como bons cidadãos. Essa 
dimensão envolve o comprometimento em ações e programas para 
promover o bem-estar humano (CARROLL apud BARBIERI; 
CAJAZEIRA, 2009, p. 54-55) 
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Figura 1 – Pirâmide da Responsabilidade Social de Carroll (1991) 
 

 

Fonte: BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 54 

 

 

Apesar de o modelo das quatro dimensões ter sido um sucesso, Carroll sempre 

teve dúvidas e questionou a dimensão filantrópica em relação à responsabilidade 

social.  Anos depois, com a colaboração de Mark Schwartz, aperfeiçoou esse modelo 

e desenvolveu novas perspectivas conceituais: estabeleceu o modelo dos três 

domínios da Responsabilidade Social Empresarial. Assim, acabando com a hierarquia 

aparentemente demonstrada pela pirâmide – entre as quatro responsabilidades –, 

principalmente se levarmos em consideração que a responsabilidade filantrópica 

estava no topo da pirâmide. 

Outra limitação é mais séria e Carroll já a reconhecia em seu trabalho 
pioneiro: o modelo da pirâmide não captura integralmente as interações 
entre as quatro responsabilidades. [...] Por isso, no novo modelo foram 
usados círculos para indicar os três campos ou domínios da 
Responsabilidade Social Empresarial, a saber: o domínio econômico, o 
legal e o ético (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 56). 

No modelo dos três domínios da Responsabilidade Social Empresarial, a 

filantropia deixou de ser uma dimensão específica porque os autores consideraram 

difícil em alguns casos discernir entre ações éticas e filantrópicas. “Além disso, a 

filantropia pode estar sendo praticada apenas por interesses econômicos” (BARBIERI; 

CAJAZEIRA, 2009, p. 56-57). 
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            Figura 2 – Modelo dos três domínios da Responsabilidade Social Empresarial  

 

Fonte: BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 57 

 

 

O campo econômico refere-se ao desenvolvimento e aumento do lucro, 

produzindo impactos positivos diretos ou indiretos. Ações para melhorar a imagem da 

empresa ou de funcionários são exemplos de impactos indiretos; aumentar as vendas 

ou programar atividades que evitem litígios são exemplos de impactos diretos 

(BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

As questões de normas e princípios legais estão no campo da responsabilidade 

legal, são três grandes categorias: conformidade legal, medidas para evitar litígios e 

medidas antecipatórias às leis. No domínio ético, estão as expectativas da sociedade e 

dos chamados stakeholders2, como os autores citam, “envolvendo imperativos éticos 

domésticos e globais”. Divide-se em “três padrões éticos gerais”:  

                                            

2 A expressão stakeholder tornou-se comum nos textos administrativos brasileiros a partir dos anos 1990 e muitos já não a traduzem 

mais. Em seu sentido literal, significa a pessoa que segura (holder) o pau, o poste ou a estaca (stake). Stake também significa suporte, 
envolvimento ou participação em um negócio. O uso dessa palavra associado à administração e ao tema da responsabilidade social 
empresarial expande-se com as obras de Freeman do início da década de 1980.  O autor informa que essa palavra aparece pela 
primeira vez em memorando interno do Stanford Research Institute, em 1963, e que tem sido usada em diversas áreas, como 
planejamento corporativo, teoria organizacional, teoria dos sistemas, responsabilidade social e estratégia empresarial. Uma definição 
recorrente de stakeholder é a seguinte: a pessoa ou grupo com interesse na empresa ou que afeta ou é afetado por ela (BARBIERI; 
CAJAZEIRA, 2009, p. 26-27).  
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Um deles, o padrão convencional, corresponde ao que se denomina 
na filosofia moral de relativismo ético. São os padrões e as normas 
sociais aceitas como necessárias para o funcionamento das 
empresas pelas indústrias onde elas atuam, pelas associações 
profissionais e pela sociedade, incluindo acionistas, clientes, 
empregados, competidores e outros stakeholders. Como essas 
normas sociais variam entre diferentes grupos sociais, uma forma de 
contornar essa limitação é mediante a elaboração e aplicação de 
códigos formais de ética. 
Outro padrão ético geral é consequencialista, pelo qual as ações são 
julgadas ou decididas por suas consequências. No caso do modelo em 
pauta, uma ação é considerada consequencialista se promove o bem 
social ou quando o seu propósito é produzir a maior quantidade de 
benefícios líquidos, ou o menor custo líquido, comparativamente às 
outras alternativas. O terceiro padrão ético geral é o deontológico, que 
envolve as noções de obrigação e dever como motivos das ações. 
(BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 58-59). 

A novidade do modelo em relação ao anterior foi possibilitar a sobreposição 

dos três campos de responsabilidades, totalizando sete segmentos que representam 

sete categorias de RSE (ver figura 2). Os autores consideram ideal a sobreposição 

(vii), a intersecção central dos círculos, onde os três campos estão presentes. 

O modelo também apresentou limitações e seus autores as reconheceram: “ao se 

estabelecer domínios distintos surgem categorias de RSE exclusivas, quando se sabe 

que todas se combinam de modo inseparável” (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p.60). A 

criação de campos de RSE exclusivamente econômicos ou legais podem gerar impactos 

entre eles, ou consequências no domínio ético. Mas a maior limitação desse modelo e 

das quatro responsabilidades (da pirâmide) é não considerar as questões ambientais 

como uma dimensão específica. O que não é reconhecido por Carroll e Schwartz, seus 

autores.  

Esses autores não desconhecem a existência dessas questões e 
muitos dos exemplos que oferecem referem-se a elas, porém são 
tratadas como aspectos das demais, geralmente como questões 
econômicas e legais. As questões ambientais como componentes da 
RSE já são fato amplamente aceito e fazem parte das medidas para 

se alcançar o desenvolvimento sustentável (BARBIERI; CAJAZEIRA, 

2009, p.60-61). 

Observa-se que os dois modelos citados apresentaram falhas, mas que 

auxiliaram as organizações nas dificuldades encontradas nos processos de 

implantação da RSE no final do século XX. Estabelecer e definir relações éticas e 

transparentes com os públicos de interesse não é tarefa fácil nos dias de hoje com 
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todas as ferramentas que dispomos, há cerca de 20 anos a internet ainda 

engatinhava o que tornava esses processos ainda mais difíceis. Já que também se 

pressupõe que a RS deve fazer parte da cultura organizacional, ser um valor da 

empresa, esse também era outro desafio quando se trata de companhias globais.  

 

 

1.4 O CONCEITO MODERNO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL - 

RSE 

No Brasil, a criação do Instituto Ethos de Responsabilidade Social, em 1998; 

a realização da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no 

Rio de Janeiro, em 1992 e o lançamento de um modelo de balanço social pelo 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais (IBASE), em 1997, marcaram o início de um 

processo de institucionalização do comportamento socialmente responsável das 

empresas localizadas no território nacional. 

Nesse contexto, o Instituto Ethos de Responsabilidade Social ganhou um papel 

fundamental na aproximação das empresas brasileiras, ou nas multinacionais instaladas 

aqui, com as necessidades das comunidades e da sociedade em que elas estão 

inseridas. O Instituto Ethos define como sua missão: “Mobilizar, sensibilizar e ajudar as 

empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as 

parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa”3. E prossegue: 

“reconhecemos a responsabilidade pelos resultados e impactos das ações de nossa 

empresa no meio natural e social afetados por nossas atividades empresariais e 

envidaremos todos os esforços no sentido de conhecer e cumprir a legislação e de, 

voluntariamente, exceder nossas obrigações naquilo que seja relevante para o bem-estar 

da coletividade. Procuraremos desenvolver e divulgar a todas as partes interessadas um 

programa ativo e contínuo de aperfeiçoamento ético de nossas relações com as pessoas 

e entidades públicas ou privadas envolvidas em nossas ações”4. 

Em pleno século XXI, as doações feitas pelas empresas ainda são muito 

confundidas com a prática socialmente responsável, que nada mais é do que uma 

                                            

3 INSTITUTO ETHOS. Missão. Disponível em:<https://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/missao/.> Acesso em: 25 

jul.2015. 
4 INSTITUTO ETHOS. Carta de Princípios. Disponível em:< https://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/carta-de-

principios/.> Acesso em: 25 jul.2015. 

https://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/missao/
https://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/carta-de-principios/
https://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/carta-de-principios/
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prática filantrópica (desde que seja uma doação financeira ou de bens materiais a 

instituições, fundações, ONGs ou OCIPs). É uma doação que não precisa ser 

habitual, não se faz toda semana ou todo mês necessariamente. 

Por outro lado, a RSE é um conjunto de iniciativas pelo qual os empresários 

buscam voluntariamente integrar considerações de natureza ética, ambiental e social 

às interações com os públicos interessados nessas ações5, buscando alavancar o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, dos seus recursos ambientais e culturais 

e diminuir as desigualdades sociais. 

Na União Europeia, a definição de Responsabilidade Social Empresarial foi 

estabelecida por meio de um amplo debate econômico, social e político, resultando 

na publicação do Livro Verde (2001), que a explica como sendo "um conceito 

fundamental criado para ajudar as empresas a integrar de forma voluntária 

preocupações sociais e ecológicas nas suas atividades de negócio e relações com 

stakeholders” (REVISTA CRÍTICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 2005, p.77).  

A questão do voluntariado está muito mais clara na versão de RSE da União 

Europeia do que nas definições adotadas nos Estados Unidos ou no Brasil. Ou seja, 

na visão europeia, é preferível que as empresas possam decidir por si o que podem 

melhorar em termos sociais e econômicos. Isto permite que elas tenham uma visão 

e uma atuação para além do que já está legalmente estabelecido. Essa pode ser 

uma saída para que elas aproximem ainda mais as suas áreas de negócio da 

necessidade de agirem sempre com responsabilidade social. 

O conceito de RSE foi ampliado, essa visão passou a ser contemplada com a 

real necessidade de as empresas conviverem com a sociedade, compartilhando boas 

ações para buscar resultados positivos para ambas as partes. Esse conceito moderno 

de responsabilidade social empresarial nos leva para a previsão das ações de uma 

empresa, de forma que ela as realize da melhor maneira possível, antecipando as 

consequências, em benefício de todos os inseridos nessa comunidade.  

Mas do outro lado da linha está a sociedade organizada, que além de ditar as 

regras básicas às empresas, ao mesmo tempo exige dela cumprimento da legislação, 

efetividade de condutas éticas, práticas sociais, educacionais, trabalhistas e ambientais. 

 

Estamos agora assistindo ao surgimento de um novo patamar no 
entendimento e na cultura da responsabilidade empresarial. À medida 

                                            

5 Colaboradores, clientes, acionistas, comunidade e governo. 
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em que as empresas tomam consciência de sua responsabilidade 
diante da comunidade, balizando suas ações sociais em princípios e 
valores éticos, ganha força o conceito de que a empresa deveria 
adotar a mesma postura em relação a todos os públicos com os quais 
a empresa se relaciona e em todas as suas práticas e políticas 
(GRAJEW, 2000, p. B2). 

 

O fenômeno da globalização é hoje um desafio para todas as organizações e, 

ao mesmo tempo, serve como um novo paradigma para que se possa entender as 

mudanças sociais e empresariais que estão acontecendo. É justamente como 

decorrência dessas transformações sociais, econômicas e tecnológicas que surge 

no novo cenário uma grande preocupação com o estabelecimento de padrões de 

ética e de responsabilidade social no dia a dia e nas atividades das organizações. 

 

As organizações estão bastante preocupadas com sua dimensão 
social, haja vista os enunciados de sua missão, sua visão e seus 
valores. Elas tentam demonstrar que não são apenas unidades 
econômicas, mas também unidades sociais (KUNSCH, 2003, p. 40). 

 

Nesse contexto temos, de um lado, o desenvolvimento econômico e humano e, do 

outro, o crescimento das desigualdades sociais e uma participação do Estado na área 

social cada vez menor. “Ao lado do processo de redemocratização e rearticulação da 

sociedade civil, emerge um cenário de desemprego, pobreza, crescimento das 

desigualdades e violência” (OLIVEIRA; LIMA, 2012). 

 

É nesse novo cenário, de sentimentos híbridos e tendências muitas 
vezes contraditórias, que as organizações têm buscado afirmar outro 
modo de atuação. Como resposta aos desafios de competitividade e 
produtividade, agora de caráter global, surge um poderoso discurso 
com base na ideia da qualidade de produtos e serviços. [...] Dentre 
as ações empresariais de responsabilidade social, destacam-se 
especialmente aquelas voltadas para a comunidade, sob a forma de 
financiamentos, apoio profissional ou atuação direta em projetos 
sociais e culturais em áreas cuja responsabilidade antes era 
considerada exclusiva do Estado. No discurso dos líderes 
empresariais e dos executivos expressa-se a ideia de que o papel da 
organização é provocar não somente valor econômico, mas também 
valor social e ambiental (OLIVEIRA, 2012, p. 157-158). 

 

O conceito de RSE se tornou, no decorrer das últimas décadas, bastante 

complexo e dinâmico de uma sociedade para outra, apresentando significados 

diferentes em vários contextos. Na verdade, ele vem acompanhando a 

transformação do papel e da influência das próprias empresas na sociedade. Ter 

responsabilidade social hoje não significa mais abandonar objetivos econômicos ou 
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deixar de atender aos interesses dos seus acionistas e proprietários. A organização 

precisa produzir bens e serviços, gerando empregos e inovação no mercado e, ao 

mesmo tempo, assumir a responsabilidade pelos impactos sociais das suas 

operações e atividades. 

 

 

1.5 ORIGENS DO CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

Outro tema importante para as organizações, no cenário atual, diz respeito à 

chamada sustentabilidade. Embora a literatura sobre o tema indique frequentemente 

algumas reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU) como as precursoras 

da origem do conceito de sustentabilidade (anos 1970), Leonardo Boff (2012) afirma 

que esse conceito tem mais de 400 anos. 

 

O nicho a partir do qual nasceu e se elaborou o conceito de 
sustentabilidade é a silvicultura, o manejo das florestas. Em todo o 
mundo antigo e até o alvorecer da Idade Moderna a madeira era a 
matéria prima principal na construção de casas e móveis, em 
aparelhos agrícolas, como combustível para cozinhar e aquecer as 
casas. Foi amplamente usada para fundir metais e na construção de 
barcos, que na época das descobertas/conquistas do século XVI 
singravam todos os oceanos. O uso foi tão intensivo, particularmente 
na Espanha e em Portugal, as potências marítimas da época, que as 
florestas começaram a escassear (BOFF, 2012, p. 32). 

 

Foi essa preocupação com a devastação das florestas, que fez aparecer 

estudos na Saxônia e na Prússia, por volta de 1790, que culminaram na criação de 

uma nova ciência: a silvicultura.  

No século XIX surgiram vários movimentos ambientalistas com a expansão do 

processo de industrialização e com a contínua ocupação de áreas diversas para a 

exploração agrícola e mineral. 

Nos anos 1960, o livro Primavera Silenciosa da bióloga Rachel Carson 

marcou o início do entendimento das inter-relações que podem ocorrer entre 

economia, meio ambiente e questões sociais. Mas é no início dos anos 1970 que 

uma grande quantidade de crises ambientais com implicações sociais começou a 

surgir em todo o mundo. A partir desse momento, a ONU resolveu promover vários 

eventos em busca de soluções para a questão do meio ambiente sustentável. 
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Em 5 de junho de 1972, em Estocolmo, foi realizada a Primeira Conferência 

Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, que se tornou uma referência no 

movimento pelo desenvolvimento sustentável. O principal resultado dessa reunião foi a 

criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), que passou a 

vincular a questão ambiental à social. Surgia então, a primeira aproximação das 

questões ambientais com o movimento de responsabilidade social (que também 

ganhava corpo nessa época). 

Outro passo importante foi dado em 1981, com a promulgação da lei nº 

6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, com o objetivo de 

preservar e melhorar a qualidade ambiental propícia à vida para garantir condições 

para o desenvolvimento socioeconômico. 

Três anos depois (1984) foi formada a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, cujo lema central era “uma agenda global para a 

mudança”.  A Comissão criou o Relatório Brundland (1987) que, pela primeira vez, 

trouxe a expressão desenvolvimento sustentável, definido então como “aquele que 

atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de atenderem as suas necessidades e aspirações”. 

Outro evento importante foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992) mais conhecida como Cúpula 

da Terra, responsável por criar documentos importantes como a Agenda 216 e a 

Carta do Rio de Janeiro. 

 

A definição de desenvolvimento sustentável constante no relatório final da 
Cúpula da Terra dizia que desenvolvimento sustentável é aquele que 
atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 
das gerações futuras de atenderam as suas próprias necessidades. Essa 
definição mostra que o desenvolvimento é constituído por dois pactos 
gerenciais. O primeiro é um pacto intrageracional, ou seja, entre os 
membros da geração existente no momento e que se manifesta pelo 
atendimento das necessidades básicas do presente para todos. O 
segundo é um pacto intergeracional, isto é, entre a geração do momento 
e as futuras, e que se manifesta pela preocupação em não comprometer 
a possibilidade das gerações futuras de proverem as suas necessidades, 
o que leva à necessidade de atuar sobre o meio ambiente e usar os 
recursos naturais com prudência e sabedoria (BARBIERI; CAJAZEIRA, 
2009, p. 65). 

                                            

6 Documento que estabeleceu a importância de cada nação de se comprometer em refletir, tanto global como 

localmente, sobre a forma como seus mandatários (governos, empresas, organizações não-governamentais) e a 
sociedade de um modo geral podem cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. 
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Com esses eventos, a questão do desenvolvimento sustentável passou a ter 

espaço na mídia, nas estratégias empresariais e nos debates contemporâneos. 

Conquistou, assim, um caráter cidadão assumindo a tarefa de unir governos, 

sociedade, mídia e organizações globalmente em prol da erradicação da pobreza, 

da conservação do planeta, proteção e restauração da saúde e da cidadania. 

A partir desse momento, surgem várias iniciativas nos mais diversos 

segmentos da sociedade civil, em trabalhos desenvolvidos pelas organizações não-

governamentais (ONGs) e associações e empresas, que passam a colocar a 

questão ambiental como parte primordial das suas preocupações cotidianas. 

Em 1997, com a assinatura do Protocolo de Kyoto7, as grandes nações, as 

organizações e a sociedade como um todo passaram a desenvolver e a optar por 

tecnologias menos poluentes. Criava-se assim a necessidade de um mundo melhor para 

todas as gerações, sem prejuízos para o meio ambiente. A expressão ‘desenvolvimento 

sustentável’ passou a ser usada em todos os documentos oficiais dos governos e nos 

projetos das organizações e nos meios de comunicação. E sustentabilidade passou a 

representar então um conjunto de valores e práticas que deve ser incorporado ao 

posicionamento estratégico das empresas (CEBDS, 2010). 

Em junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) marcou os vinte anos da 

realização da conferência anterior (Rio-92) e renovou o compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável. Com dois temas centrais (a economia verde no 

contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, além da 

estrutura institucional para esse desenvolvimento sustentável), a Rio+20 assumiu 

vários compromissos globais (BRASIL, 2011). O primeiro foi o de reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa em 12% até 2016 e, em 1,3 bilhão de toneladas, 

até 2030. Essa foi uma decisão assumida na Cúpula dos Prefeitos, formada por 

dirigentes das 59 maiores cidades do mundo, dentre as quais se encontram as 

capitais brasileiras São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba (BRASIL, 2011). 

Outro compromisso importante foi a criação do primeiro Banco de 

Investimentos Verdes do mundo, o Green Investment Bank, com a missão de financiar 

empreendimentos de infraestrutura com baixa emissão de carbono, como por exemplo, 

                                            

7 Tratado internacional que estabeleceu o compromisso de que os países desenvolvidos signatários reduziriam a 

emissão de gases que agravam o efeito estufa, com o intuito de aliviar os impactos causados pelo aquecimento 
global. 

http://efeito-estufa.info/
http://protocolo-de-kyoto.info/aquecimento-global.html
http://protocolo-de-kyoto.info/aquecimento-global.html
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projetos envolvendo a energia eólica (em especial em alto mar) e a destinação e 

tratamento correto de resíduos (BRASIL, 2011). 

 

 

Figura 3 – Logomarca da Conferência das Nações Unidas Rio+20 

 

Fonte: BRASIL, 2011 

 

Ao ultrapassar as fronteiras dos governos e das nações, a questão do 

desenvolvimento ambiental sustentável pede o engajamento de toda a sociedade 

global, e aí começam os grandes desafios. 

 

O movimento do desenvolvimento sustentável baseia-se na 
percepção de que a capacidade de carga da Terra não poderá ser 
ultrapassada sem que ocorram grandes catástrofes sociais e 
ambientais. Mais ainda, já há sinais evidentes de que em muitos 
casos os limites aceitáveis foram ultrapassados, como atestam 
diversos problemas ambientais gravíssimos como o aquecimento 
global, a destruição da camada de ozônio estratosférico, a poluição 
dos rios e oceanos, a extinção acelerada de espécies vivas, bem 
como os sérios problemas sociais, como a pobreza que afeta bilhões 
de humanos, os assentamentos urbanos desprovidos de 
infraestrutura mínima para uma vida digna, a violência urbana, o 
tráfico de drogas e as epidemias globalizadas, como a AIDS. Esses 
problemas globais só podem ser resolvidos com a participação de 
todas as nações, governos em todas as instâncias e sociedade civil, 
cada um em sua área de abrangência. As empresas cumprem papel 
central nesse processo, pois muitos problemas socioambientais 
foram produzidos ou estimulados por suas atividades (BARBIERI; 
CAJAZEIRA, 2009, p. 66-67). 

 

Todas essas ações e conferências promovidas pela ONU tiveram um saldo 

positivo em relação à sustentabilidade, já que motivaram um crescimento de 

consciência da humanidade no que se refere às questões ambientais. Assim, o 

desenvolvimento sustentável passou a ser disseminado como um ideal a ser atingido. 
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1.6 AS ORGANIZAÇÕES GLOBAIS E A SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade tem sido um grande diferencial competitivo para as 

organizações, e ela está relacionada às exigências do mercado, da sociedade civil, 

dos consumidores e dos públicos de interesse das empresas. 

 

A sustentabilidade, definida como a perfeita integração do 
crescimento econômico, da promoção social e da proteção 
ambiental, é um dos temas mais candentes da contemporaneidade. 
Envolvendo todos os continentes, países e setores da sociedade, ela 
está e deve estar cada vez mais presente no cotidiano das 
organizações, nas quais as dimensões institucional, mercadológica e 
administrativa da comunicação adquirem relevância crescente 
(KUNSCH, 2009, p. 57). 

 

No século XXI, sustentabilidade empresarial pode significar a garantia de 

que o negócio terá sucesso em longo prazo e, ao mesmo tempo, terá uma parcela 

significativa de contribuição para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, 

permitindo assim o surgimento de uma sociedade mais estável. 

 

O conceito de sustentabilidade tem sido usado com frequência por 
empresas que já possuem histórico de ações em responsabilidade 
social. É notável a renomeação de departamentos e mesmo de ações 
de responsabilidade social por de sustentabilidade. Pode-se concluir 
que tal fato resulta da grande aceitação do conceito na esfera 
internacional e dos negócios, ao desgaste do termo responsabilidade 
social e às constantes associações da RES ao investimento social 
privado (AGUIAR, 2008, p.99-100). 

 

Na tentativa de explicar melhor o significado do termo, alguns autores vão além: 

a proposta inicial de sustentabilidade empresarial criada por Ignacy Sachs em 1993, por 

exemplo, propunha cinco dimensões para a sustentabilidade: social, econômica, 

ecológica, espacial e cultural. Alguns anos depois ele incluiu também a dimensão 

política.  
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Figura 4 – As cinco dimensões da sustentabilidade 
 

Fonte: SACHS, 1993 

 

 

Embora não exista ainda um consenso sobre todas as questões relativas ao 

desenvolvimento sustentável, há unanimidade ao defini-lo como um direito humano 

universal, o que o leva a ser o tema global mais discutido e analisado na atualidade. 

 
A proposta básica do desenvolvimento sustentável é que cada 
constituinte da sociedade adote práticas que contribuam para tornar 
efetivos aqueles pactos intra e intergeracionais, cada qual atuando 
nas suas respectivas áreas de abrangência. No âmbito das 
organizações em geral, o núcleo duro da sua contribuição para com 
o desenvolvimento sustentável passou a consistir em três 
dimensões: a econômica, a social e a ambiental. A redução a essas 
três dimensões não implica perda ou abandono das outras 
dimensões, mas uma concentração no que é específico da atuação 
das organizações. Uma organização sustentável seria, portanto, a 
que orienta as suas atividades segundo as dimensões da 
sustentabilidade que lhe são específicas (BARBIERI; CAJAZEIRA, 
2009, p.69). 
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Figura 4 – As dimensões da sustentabilidade organizacional - SACHS, 1993 

 

Fonte: SACHS, 1993 

 

 

O conceito de empresa sustentável hoje está intimamente ligado à 

confluência da responsabilidade social com o desenvolvimento sustentável, o que 

para muitas empresas representa uma longa trajetória e a adoção de uma gestão 

empresarial e ambiental realmente comprometida com as demandas da sociedade. 

 

A constatação de que as organizações têm um papel a cumprir 
diante de toda essa realidade socioeconômica e política em que 
vivemos hoje na sociedade global está induzindo a novos 
comportamentos e novas atitudes no mercado empresarial. As 
organizações começam a ver a sustentabilidade como uma forma de 
buscar um desenvolvimento mais integral e equilibrado entre o 
progresso econômico e o social e procuram implantar novas 
diretrizes nas suas formas de gestão, de produção e de 
administração de recursos (KUNSCH; OLIVEIRA, 2009, p. 65). 

 

Com relação ao desenvolvimento ambiental, não podemos deixar de dizer 

que ultrapassa todas as fronteiras das nações e necessariamente se insere na 

sociedade global. Isso faz com que o meio ambiente se torne parte fundamental no 

padrão de vida de qualquer ser humano. 
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Pensar em sustentabilidade nas organizações sem contextualizar a 
sociedade complexa na qual vivemos é considerá-la de forma 
fragmentada. Pois é justamente no âmbito dessa sociedade global e de 
cenários mutantes e incertos que as organizações operam, lutam para 
se manter e cumprir sua missão e sua visão. Em outras palavras, a 
sustentabilidade, que está na agenda dos mais diversos setores 
públicos, privados e do terceiro setor, acontece em ambientes 
complexos nos quais o que predomina é a incerteza global (GIDDENS 
apud KUNSCH; OLIVEIRA, 2009, p.62). 

 

Um relatório publicado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento em 1988 mostra que o Brasil viveu um processo de transformação 

desenvolvimentista, que ao mesmo tempo em que registrou queda da mortalidade 

infantil e aumento da expectativa de vida, também gerou impactos negativos e 

preocupantes (como a demanda crescente por energia e por recursos naturais, o 

aumento da poluição e das mudanças climáticas). 

É esperado, portanto, que o quadro acima se repita em várias outras nações; 

como consequência direta cresce também a cobrança das sociedades sobre o papel do 

Estado e da iniciativa privada no sentido de dar respostas efetivas para esses impactos 

provocados por economias que crescem aceleradamente e sem qualquer 

planejamento. 

Como afirma Leonardo Boff, “temos que reconstruir a casa humana comum 

– a Terra – para que nela todos possam caber. Urge modelá-la de tal forma que 

tenha sustentabilidade para alimentar um novo sonho civilizacional” (BOFF, 1999, 

p.27). 

Nas últimas décadas, a preocupação com a sustentabilidade por parte das 

organizações se deve também ao fato de que, em todas essas transformações 

sociais e econômicas, as empresas dependem, cada vez mais, da autorização da 

sociedade para poderem atuar. É o que poderíamos chamar de um aumento da 

percepção sobre a relação sociedade e negócios. 

 

 

1.7  TRIPLE BOTTOM LINE - OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE 

Um dos conceitos mais praticados, quando o assunto é sustentabilidade, foi 

elaborado pelo inglês John Elkington: em 1994 criou o chamado Triple Bottom Line 
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(Tríplice Linha de Resultados). Para ele, a sustentabilidade deve estar baseada em três 

dimensões: econômica, humana e ambiental. 

Esse modelo, que se tornou conhecido a partir do livro Canibais com garfo e 

faca (1997), baseia-se na questão: o capitalismo, assim como um canibal, tornaria-

se civilizado se usasse garfo? A partir desse questionamento ele criou uma teoria de 

três pilares, que corresponderia a três dentes desse garfo, cada um deles 

representando uma dimensão da sustentabilidade. 

 

Figura 5 – Conceito do Triple Bottom Line 

 

Fonte: www.ecotechinstitute.com 

  

Da mesma maneira que os troianos deslocaram o grande cavalo de 
madeira através de uma grande muralha que cercava a cidade, 
algumas das melhores cabeças do mundo corporativo passaram a 
década de 1990 trabalhando pelo deslocamento da agenda emergente 
da sustentabilidade. Vários de seus colegas advertiram que o sucesso 
terminaria em desastre, assim como ocorreu com os troianos. Eles 
argumentavam que o desenvolvimento sustentável era um conceito 
traiçoeiro, basicamente, o comunismo camuflado. [...]  
O comunismo não tinha nada a ver com a questão. Mas a agenda da 
sustentabilidade, tida como uma tentativa de harmonizar o pilar 
financeiro com o pensamento emergente do pilar ambiental, tornou-se 
ainda mais complicada do que os executivos haviam imaginado. Hoje, 
se pensa em termos de um dos três pilares, com enfoque na 
prosperidade econômica, na qualidade ambiental e – o elemento ao 
qual as empresas preferiram fazer vistas grossas – na justiça social 
(ELKINGTON, 2012, p.107-108). 

 

Em resumo, o que Elkington propõe é o conceito de sustentabilidade na 

sociedade moderna calcado em três pilares ou vertentes: a da prosperidade econômica 

(se baseia nos resultados financeiros sempre centrados no capital apenas econômico), 

o da qualidade ambiental (envolve bens e serviços que satisfaçam as necessidades 

http://www.ecotechinstitute.com/
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humanas e tragam qualidade de vida, ao mesmo tempo que reduzam progressivamente 

os impactos ecológicos) e a justiça social ou o pilar social (tem como base as questões 

voltadas para o bem estar das pessoas e dos públicos de uma organização). 

No pilar econômico que, segundo Elkington (2012), é a área em que as 

empresas mais se sentem em casa), precisamos entender que para as organizações 

o seu pilar principal é sempre o lucro, representado pelos ganhos em ação. Nesse 

pilar, para uma empresa saber se suas operações são economicamente 

sustentáveis, ela tem que entender o significado do que é o capital econômico. 

 

Os executivos precisam questionar o seguinte: Nossos custos são 
competitivos e tenderão a continuar assim? A demanda pelos nossos 
produtos e serviços é sustentável? A nossa taxa de inovação tende a 
ser competitiva a longo prazo? Como poderemos nos certificar de 
que os capitais humano e intelectual não sairão da empresa? Nossas 
margens de lucro são sustentáveis? A longo prazo, o conceito de 
capital econômico precisará absorver uma gama maior de conceitos, 
como capital natural e capital social (ELKINGTON, 2012, p.112). 

 

No conceito Triple Bottom Line, o pilar ambiental se tornou aquele capaz de 

atrair, nos dias de hoje, maior atenção. É ele que desafia executivos, empresários e 

organizações na medida em que eles definem a agenda de sustentabilidade das 

suas empresas. É nele que vamos encontrar o significado de capital natural, seja ele 

renovável ou substituível, e o conceito de riqueza natural. 

 

O interesse sobre o pilar ecológico das empresas é como a capacidade 
de suporte da maioria dos ecossistemas varia em relação ao número e 
comportamento dos atores econômicos que operam neles. Como 
resultado, esses pilares vão variar com o tempo e o espaço. Quanto 
mais eficientes forem os atores, mais os atores poderão ser sustentados 
(ELKINGTON, 2012, p.118). 

 

Já o pilar social sustenta os negócios como parte integrante e ativa de uma 

sociedade, portanto a liberdade de ação de uma organização ou dos seus 

executivos é cada vez mais dificultada ou questionada pelos movimentos sociais. 

Como afirma Elkington (2012), conforme a globalização segue seu rumo, a 

convergência entre os pilares econômico e social torna-se cada vez mais complexa: 

 

Como uma empresa supostamente sustentável pensaria no capital 
social? Em parte, ela considera o capital humano, na forma de 
saúde, habilidades e educação, mas também deve abranger medidas 
mais amplas de saúde da sociedade e do potencial de criação de 
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riqueza. Na entrelinha econômica/social, algumas empresas estão 
olhando os impactos sociais de investimentos propostos, mas antes 
disso existem questões como a ética empresarial, o comércio justo, 
os direitos humanos e das minorias e o capitalismo dos stakeholders 
(participativo) (ELKINGTON, 2012, p.97). 

 

Mas a sustentabilidade social requer também uma grande preocupação com o 

que chamamos de capital social, ou seja, outra dimensão que une o desenvolvimento 

do capital humano com a saúde e a confiança de toda uma sociedade. 

 

Capital social é a capacidade que surge da prevalência da confiança 
da sociedade ou em partes dela e um dos seus maiores benefícios é 
a diminuição do atrito social. [...] Capital social é aquele formado 
pelas características da organização social, como confiança, normas 
e sistemas que contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, 
facilitando as ações coordenadas (ELKINGTON, 2012, p.90). 

 

Adotado em larga escala e com muita frequência, o modelo Triple Bottom 

Line ganhou algumas variações. A mais conhecida delas é o modelo dos 3Ps: Profit 

(Lucro), People (Pessoas) e Planet (Planeta), também representando as três 

dimensões da sustentabilidade. 

 

 

Figura 6– Modelo de Organização Sustentável dos 3Ps - Ricoh Group Sustainability Report 2014 
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Para alguns críticos, no entanto, esse modelo de organização sustentável tem 

sua aplicação restrita apenas às empresas, na medida em que associa a dimensão 

econômica ao lucro, enquanto o Triple Bottom Line pode ser aplicado em 

organizações não empresariais e governos ou empresas do setor público. Para 

Barbieri; Cajazeira (2009), qualquer tipo de organização, inclusive as do setor público, 

também necessita explicitar suas contribuições nessas três dimensões da 

sustentabilidade. 

O ceticismo a respeito desses modelos de organização sustentável 
não é escasso. Em parte pela dificuldade de tratar tantas questões 
complexas simultaneamente, muitas delas estranhas aos métodos e 
práticas de gestão convencional, como é o caso da inclusão do 
capital social e natural, o que torna necessário o desenvolvimento de 
novos instrumentos de trabalho. Em parte porque existe a 
expectativa de que nas empresas as considerações econômicas 
convencionais acabam sendo privilegiadas. Corre-se o risco de que 
as três linhas de resultados líquidos (triple bottom line) se tornem 
apenas uma única linha (single bottom line), ou seja, um modelo 
centrado nos resultados econômicos, acrescido de 
comprometimentos dúbios a respeito das responsabilidades sociais e 
ambientais, o que facilitaria a hipocrisia por parte das empresas 
(BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 78-79). 

 

Adam Werbach (2010), considerado um dos mais importantes líderes de 

iniciativas empresariais de sustentabilidade, vai além.  Ele considera que a 

sustentabilidade deve ser mais abrangente e inclui, nos três pilares conhecidos e já 

citados, a dimensão cultural. Nesse sentido, o autor indica ações de proteção e 

valorização da diversidade cultural, que manifestem a identidade e tradições de 

comunidades de geração em geração (WERBACH, 2010). O que faz total sentido, já 

que as empresas são globais e os públicos estão em rede, não há fronteiras.  

Para Werbach (2010), ter e colocar em prática uma estratégia de 

sustentabilidade é o que vai garantir a sobrevivência das empresas num mundo 

onde as mudanças se tornaram permanentes. Para ele, “ser uma empresa 

sustentável significa prosperar para sempre” (2010, p.09).  

O autor também define sete princípios para o que ele chama de estratégia 

para sustentabilidade: 

 

1 – Os recursos naturais se tornarão cada vez mais escassos e 
caros. 
2 – Está ocorrendo uma mudança demográfica de grandes 
proporções. 
3 – As pessoas são o recurso renovável mais importante. 
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4 – O fluxo de caixa é mais importante que lucros trimestrais. 
5 – O ambiente operacional de todas as organizações vai mudar tão 
radicalmente nos próximos três a cinco anos quanto mudou nos últimos 
cinco anos. 
6 – Um mundo exterior caótico exige coesão interna e flexibilidade. 
7– Só o realmente transparente vai sobreviver  
(WERBACH, 2010, p.32). 

 

O modelo proposto por Werbach (2010), não se restringe aos sete 

princípios, pressupõe mensurar os impactos de cada princípio em relação ao 

sistema social, econômico, ambiental e cultural. O que resulta em um conjunto 

diferente de hipóteses e de possibilidades de produção – esse repensar deve ser 

realizado antes do planejamento estratégico da organização. 

Portanto, as organizações precisam saber gerir suas relações com a 

sociedade, para poder conquistar sua própria legitimidade institucional. Sem dúvida, a 

ética também deve ser à base das ações de relacionamento colocadas em prática, 

visando também uma conduta transparente com a opinião pública. A preocupação com 

a imagem e reputação faz com que a comunicação seja inerente em todos os 

processos de transformação pelos quais a empresa vem passando nas últimas 

décadas. Agora com os públicos em rede e a perda da centralidade das organizações, 

todos podem produzir conteúdos a seu respeito. Os consumidores, clientes e públicos 

internos ganharam voz. Nesse sentido, a mídia possui papel fundamental nas relações 

de poder que afetam o cotidiano das organizações, e merece também atenção especial 

quando a busca pela sustentabilidade é um objetivo a ser alcançado.  
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CAPÍTULO 2 – A SUSTENTABILIDADE DA COMUNICAÇÃO 

2.1 A SUSTENTABILIDADE NOS PROCESSOS E PRÁTICAS DA COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL 

As organizações, em todo o planeta, enfrentam muitos desafios para 

trabalhar a sustentabilidade em termos de comunicação. A experimentação parece 

ser a tônica dominante quando vamos analisar como as empresas comunicam ao 

mercado e aos seus mais diferentes públicos suas ações e suas convicções sobre o 

que é sustentabilidade. Como afirma Kunsch (2009, p. 68), “as organizações 

precisam se conscientizar de que a sustentabilidade não é um modismo a ser 

adotado. Trata-se de algo bem mais complexo, envolvendo uma filosofia de gestão e 

um compromisso público”. 

É por isso que a comunicação da sustentabilidade é um grande desafio para os 

gestores e os profissionais da área. É ela quem vai conscientizar as comunidades, os 

governos e toda a sociedade civil que a sustentabilidade não é um trabalho individual ou de 

um pequeno grupo de pessoas ou de empresas, mas uma tarefa da sociedade mundial. 

 

Estabelecer políticas transparentes para as ações de 
sustentabilidade também se constitui em diretriz fundamental do 
planejamento e da gestão da comunicação. Assim, pode-se, por 
exemplo, adotar uma política segundo a qual as ações de impacto 
social promovidas pela empresa têm que ser negociadas e 
consensuadas entre o poder público e a comunidade local. Os 
programas de comunicação possíveis são muitos e devem fazer 
parte da política de comunicação e das estratégias da organização 
como um todo. Em outras palavras, têm de estar engajados nos 
objetivos gerais e no cumprimento da missão da organização. E não 
podem se caracterizar como meros instrumentos publicitários, mas 
precisam ser expressão de um compromisso público com a 
sustentabilidade (KUNSCH, 2009, p. 73). 

 

O desafio começa com uma comunicação a partir da missão, da visão e dos 

valores de cada organização. Ela precisa traduzir o que faz para ser sustentável, no 

seu propósito e como deseja ser vista pela sociedade. Mas esse desafio tem que ser 

primeiro internalizado: falar com os empregados sobre as suas ações, iniciativas ou 

políticas sustentáveis para que também se engajem nessa cultura. 
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Assim, a boa e efetiva comunicação da sustentabilidade acontece em primeiro 

lugar com o público interno. Se a organização não conseguir convencer, encantar e 

esclarecer seus empregados, provavelmente também não terá sucesso quando se 

voltar para outros públicos. 

Como afirma Bueno (2009, p.294), “a comunicação para a sustentabilidade deve 

assumir uma perspectiva transformadora, estar associada a um processo pedagógico 

que não se confunda com o mero adestramento ou subjugação”. Principalmente, no que 

diz respeito à comunicação com os empregados – que deixou de ser o “patinho feio” da 

área e hoje assume um papel fundamental. O que é comunicado aos funcionários sai da 

empresa rapidamente por meio das redes sociais. 

A sustentabilidade e a comunicação podem até andar em trilhos separados 

em uma organização, mas necessariamente precisam ter uma interação. E para que 

isso aconteça, o discurso e a prática devem estar alinhados, em sinergia, para que 

possam chegar até os públicos de interesse. 

 

A comunicação sustentável, que deve ser exercida com coragem e 
determinação, não teme denunciar os desvios e abusos cometidos 
por indivíduos e organizações, e está empenhada  em resgatar  os 
princípios da transparência, da convivência harmônica, da 
solidariedade humana. Ela se funda, portanto, em uma perspectiva 
que contempla a sustentabilidade em sua integridade, não 
fragmentada pela busca de resultados imediatos com o objetivo 
único de reduzir custos ou de plasmar uma imagem positiva 
(BUENO, 2014, p. 186) 

 

Cada vez mais, as organizações precisam comunicar a sua sustentabilidade 

e dos seus produtos, e esse é um movimento que tende a se expandir em todo o 

mundo. Como afirma Voltolini (2013, p. 201), “stakeholders mais exigentes, 

concorrentes mais interessados e atuantes e agências reguladoras mais 

fiscalizadoras contribuem ainda para compor um cenário muito favorável à 

comunicação da sustentabilidade”. 

Para os profissionais envolvidos com a comunicação da sustentabilidade é 

preciso saber diferenciar a comunicação que a organização faz – vamos denominá-

la “comunicação da sustentabilidade” –, daquela em que a empresa educa a 

sociedade para o tema – “comunicação para a sustentabilidade” (GUIA DE 

COMUNICAÇÂO E SUSTENTABILIDADE, 2010).  



47 

 

A comunicação da sustentabilidade, em tempos de globalização, deve ser um 

direcionamento para as empresas, um caminho para a sua atuação ética, coerente e 

justo que, segundo o Guia de Comunicação e Sustentabilidade (2010, p. 22), 

“potencialize relacionamentos, gere percepção e ganhos em imagem e reputação, 

contando com essencial suporte das estratégias e ferramentas de comunicação”. A 

comunicação e a sustentabilidade se relacionam em três dimensões: 

 

Figura 7 – Comunicar a sustentabilidade em três dimensões 

 

Fonte: Guia de Comunicação e Sustentabilidade (2010, p. 22) 

 

Para o Guia de Comunicação e Sustentabilidade (2010), a “sustentabilidade 

da comunicação” – a terceira dimensão – é a coerência que deve existir nos 

processos de comunicação da sustentabilidade das organizações. São 
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planejamentos responsáveis, éticos e com o menor impacto ambiental possível na 

hora de colocá-los em prática.   

Os responsáveis pela comunicação da sustentabilidade nas organizações 

precisam ser facilitadores do entendimento e difusores do engajamento das 

empresas e das pessoas. Eles têm, portanto, um papel de aglutinador, estratégico e, 

se essas empresas forem de capital aberto, esse papel é ainda mais importante: 

além de venderem seus produtos ou serviços, vendem-se nos mercados. Para o 

Guia de Comunicação e Sustentabilidade (2010, p. 27), “o papel do comunicador 

nas empresas que buscam a sustentabilidade exige que ele desenvolva: liderança; 

poder de influência e convencimento sobre os públicos estratégicos da empresa; 

planejamento de táticas e ações; estratégia e organização e flexibilidade”.  

 Precisam ser identificados valores que garantam a credibilidade e a 

confiança de quem recebe essa mensagem, como a transparência, a diversidade, a 

interdependência e o respeito ao outro. A questão da confiabilidade é também um 

aspecto essencial nessa comunicação. “Uma comunicação eficaz é aquela que 

consegue gerar confiança nos públicos, que abre janelas em sua percepção, toca 

algum sentimento positivo, mobiliza emoções. Só a confiança constrói relações 

sólidas” (VOLTOLINI, 2013, p.201). 

Vistas como células de transformação, as organizações ocupam cada vez mais 

um importante papel nesse contexto. Se levarmos em consideração que a 

sustentabilidade é um importante compromisso da humanidade (porque se trata de 

uma revisão de práticas, valores e comportamentos), as ações de comunicação nas 

empresas precisam levantar todas essas conexões e explorá-las. Ao não se 

comunicar ou não saber como fazer a comunicação da sustentabilidade, as empresas 

“perdem o bonde” do século XXI, e aumentam possibilidades de crise na sua imagem 

junto aos consumidores e à sociedade. 

Cada vez mais, a sociedade vê as empresas globais como as únicas 
instituições poderosas o bastante para responderem na mesma 
escala dos desafios que nosso planeta enfrenta. Não existe um 
governo multinacional, mas há muitas empresas transnacionais que 
veem como a limitação dos recursos afeta mercados, consumidores, 
comunidades e habitats naturais. E essa situação dá às empresas 
uma oportunidade especial de liderança (WERBACH, 2010, p.3). 
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Essa afirmação nos faz observar que, a partir da globalização, as 

organizações assumem novos papéis em relação à responsabilidade social e à 

sustentabilidade. Para Werbach, atualmente, os governos não estão qualificados 

além das fronteiras, como as empresas, para assumir a iniciativa nos cenários onde 

operam. 

Se as empresas não tomarem a iniciativa, atores não 
governamentais, desde membros de organizações comunitárias a 
grupos de investidores, começarão a denunciar e punir os 
responsáveis por um desempenho de segurança ambiental 
permissivo, o que será amplificado pelas novas tecnologias de 
comunicação (WERBACH, 2010, p. 176). 

 

A sustentabilidade pode provocar mudanças na comunicação de qualquer 

organização. A comunicação utilizada como ferramenta de transformação da cultura 

organizacional, no estabelecimento de novas narrativas e diálogos com os públicos. 

A sustentabilidade se torna uma questão estratégica que deve permear 

transversalmente a cultura, gestão e o planejamento das empresas.  Os projetos e 

programas realizados neste âmbito devem fazer parte do propósito da organização, 

ou é melhor a empresa não se manifestar.  

 

 

2.2  A ÉTICA COMO FATOR RELEVANTE 

Não há como falar em comunicação e sustentabilidade sem abordar outro 

conceito importante nesse contexto: a ética. A terminologia se refere a um conjunto de 

regras e princípios que procuram classificar a conduta humana. No sentido 

epistemológico, a palavra vem do grego ethos (morada, onde nós nos sentimos em 

casa, protegidos, conhecedor de todos e das regras e conhecido por todos). Já o 

Dicionário Houaiss (2001) a define como sendo “o estudo dos juízos de apreciação 

referentes à conduta humana suscetível de classificação do ponto de vista do bem e do 

mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de modo absoluto”. 

Durante muitos séculos foi um estudo filosófico sobre o homem e a 

sociedade, e apareceu com muita força na linguagem e na prática das organizações 

e instituições modernas a partir do século XIX. Enquanto reflexão científica ou 

filosófica, distingue-se de outros ramos do saber. Mas não deve ser, principalmente 

no cenário organizacional, confundida com moral. Segundo Robert Henry Srour 
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(1998, p.298), “ética não se confunde com moral. Enquanto a moral tem uma base 

histórica, o estatuto da ética é teórico, corresponde a uma generalidade abstrata e 

formal”. Nesse sentido, a ética estuda as morais e as moralidades. 

As organizações, no modelo capitalista mundial, contribuíram para a 

primazia da técnica sobre o humano e, consequentemente, deixaram de lado ideias 

como trabalhar para o bem comum. Mas na nossa nova sociedade, principalmente a 

partir do final do século XX, as organizações sentiram a necessidade e a cobrança 

para se preocuparem com a responsabilidade social e ambiental. 

 

O comportamento ético representa um valor da sociedade moderna, 
no entanto existem falhas no comportamento ético dos indivíduos, das 
organizações e das sociedades. Todos os desvios possíveis e 
conhecidos do comportamento humano podem estar presentes nas 
organizações, sejam elas empresas, sejam organizações não-
governamentais, seja o próprio Estado. Assim, soluções eficazes 
dependem do desenvolvimento das organizações e instituições; daí o 
papel dos cientistas das organizações. Mudanças nas atitudes dos 
indivíduos podem reforçar, mas não substituir as organizações e 
instituições, uma vez que esse é o papel de outras especialidades da 
atividade humana (ZYLBERSZTAJN, 2002, p. 62). 

 

 
Para Srour (1998, p.298), “ser ético nada mais é do que agir direito, proceder 

bem, sem prejudicar os outros. É ser altruísta, estar tranquilo com a consciência 

pessoal. É, também, agir de acordo com os valores morais de uma sociedade”. No 

universo corporativo, portanto, a ética empresarial faz parte do dia a dia das 

organizações e deve ser uma preocupação e fazer parte da pauta de todos que 

atuam nas empresas. Também é um fator relevante para garantir a competitividade 

das organizações: ter padrões éticos e comprovar isso para a sociedade pode 

significar ter bons negócios em longo prazo.  

Nessa ótica, não se pode exigir conduta ética dos empregados se a empresa 

estiver viciada em procedimentos condenáveis. Os padrões éticos de uma 

organização precisam ser à base do comportamento dos seus funcionários. 

 
Praticar uma moral da integridade não equivale sempre a bom 
negócio como prega a máxima good ethics is good business, mas 
significa sabedoria preventiva num campo em que forças se 
enfrentam sem cessar. Reconhecer tal fato representa um passo 
decisivo para a saúde das empresas. Implica abandonar o velho 
registro da maximização do lucro em benefício do lucro com 
responsabilidade social. Trocando em miúdos, as empresas não 
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mais desempenham apenas uma função econômica, mas também 
uma função ética. Os empresários competitivos o admitem não por 
altruísmo, nem por um repentino insight democrático, mas porque se 
curvam ao bom senso e às relações de força, fiéis a uma estratégia 
de sobrevivência empresarial (SROUR, 1998, p. 294). 

 

Se considerarmos que responsabilidade social ou ambiental é o 

compromisso que uma organização diz ter, ou deve ter, é premente que a ética 

esteja presente em todas as suas ações, incorporadas à gestão, aos valores, à 

missão e ao seu planejamento estratégico.  

Nos últimos anos, a importância da ética empresarial cresceu muito em 

função do processo de globalização, do incremento ao comércio exterior e da 

criação do chamado capital social, que passaram a reger então a nova economia 

mundial. Para Gilles Lipovetsky (2005, p.224), “a ética dos negócios é um símbolo 

característico da pós-modernidade. A empresa moderna era regida pelo anonimato e 

pela disciplina, já a pós-moderna pretende ser portadora de uma mensagem de 

sentido e valor humanos”. 

 
O percurso atual da ética faz lembrar outros trajetos anteriormente 
realizados; um favorecia a satisfação dos desejos, outro a 
consolidação das estruturas. Na situação atual, o que confere valor e 
credibilidade ao discurso é a simples pronúncia da palavra mágica; 
hoje tudo pode ser vendido sob os auspícios da ética (LIPOVETSKY, 
2005, p. 229). 

 
Quando falamos em ética empresarial ou na ética como um elemento 

fundamental para a sustentabilidade nas organizações, falamos da preocupação 

com as consequências de nossos atos para com as gerações futuras. Atuar com 

ética vai muito além de não roubar ou não fraudar uma organização: inclui também, 

por exemplo, o respeito com que os clientes são tratados. Empresas são formadas 

por pessoas e só existem por causa delas.  

No mundo empresarial, há uma diferença fundamental entre se comportar bem e 

agir bem. E as organizações têm então uma responsabilidade muito grande em ajudar 

na invenção do novo ser humano que a sociedade do século XXI necessita. Quanto 

mais empresas tenham preocupações éticas, mais a sociedade na qual essas 

organizações estão inseridas tenderão a melhorar no sentido de constituir um espaço 

onde seus colaboradores e a sociedade se sintam mais realizados e felizes. 
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Estamos numa fase que recusa as soluções drásticas, à procura de 
uma ética de meio-termo. Sim, meio-termo entre direitos do indivíduo e 
obrigações dos empregados, entre interesses dos acionistas e 
interesses dos consumidores, entre benefícios e proteção do meio 
ambiente, entre rentabilidade e justiça social, entre presente e futuro. 
O ideal é a “justa medida”, aquele difícil mas necessário equilíbrio 
entre os diversos interesses contraditórios dos agentes econômicos e 
sociais (LIPOVETSKY, 2005, p. 235). 

 

Como qualquer categoria social, as instituições e seus porta-vozes também 

são cidadãos e, como tais, precisam estar conscientes de sua responsabilidade e da 

importância de seu papel social. Sociedade significa o conjunto de pessoas que 

compartilham propósitos, ou seja, que convivem em colaboração mútua. Instituições 

comprometidas com ações que fortalecem a sociedade civil não só exercem a 

cidadania como também contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade 

mais justa, que se comunica melhor e de maneira mais harmônica. 

 O diferencial das empresas atualmente está na maneira de se relacionar com 

os seus públicos. Os clientes e consumidores estão cada vez mais atentos e 

informados em relação à conduta das organizações e se os seus discursos são 

condizentes com as suas práticas e com o seu propósito. Estamos vivendo a era da 

transparência e a sociedade quer saber como as marcas se comportam, por 

exemplo, o que respondem quando estão em apuros ou em crise, como se 

posicionam em relação às questões sociais e ambientais, à corrupção e outros 

assuntos de interesse geral.  

 

2.3 MÍDIA E SOCIEDADE 

Na sociedade contemporânea o tema sustentabilidade vem sendo 

amplamente discutido. Ele foi incluído nas agendas dos três setores da economia e 

vem ganhando ações e representações em função das novas exigências sociais, 

dos governos, da opinião pública e das conferências e eventos realizados pela ONU.  

A mídia – entendida aqui como o complexo de meios de comunicação que 

envolvem mensagem e recepção por formas diversas – representa uma forma de 

poder que, na nossa sociedade possui um papel muito significativo: o de intermediar 
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relações sociais entre grupos distintos. E aqui se inclui a forma de tratar a 

responsabilidade social nas organizações e a questão da sustentabilidade. 

 

O século 21 nasceu numa sociedade baseada na informação. No 
mundo de hoje, o grande jogo do poder se dá na mídia. Ao menos 
contar com sua isenção pode eleger ou defenestrar governantes e 
aprovar ou rechaçar esta ou aquela política pública. Nesse contexto, 
essa mídia - e, sobretudo a imprensa que a pauta - assume, antes de 
mais nada, um papel social de altíssima responsabilidade e que deve 
ser exercido com absoluta transparência sob pena de ameaça à 
democracia e aos direitos de cidadãos por conta de etnia, credo, 
grau de instrução, posições político-ideológicas ou de estrato social a 
que pertençam. É esperável, portanto, que aquela pautadora da 
mídia, a imprensa, compreenda seu papel social e aceite submeter-
se a uma única e plausível exigência: equilíbrio. Ao decidir tender 
para algum lado sem dar ao que pensa diferente a mesma 
oportunidade que a sua de se manifestar, a imprensa rouba o direito 
da sociedade de decidir com base em análise equilibrada, que para 
sê-la precisa de informações equilibradas que lhe deem acesso a 
ambos os lados de todas as questões (GUIMARÃES, 2005).  

 

A mídia é conhecida também como o quarto poder8, o que, por si só, expressa 

a influência que ela possui. Nesse sentido, à liberdade da mídia deve-se contrapor 

sua responsabilização junto à sociedade.  

 

Em virtude dos efeitos convergentes da crise dos sistemas políticos 
tradicionais e do grau de penetrabilidade bem maior dos novos meios 
de comunicação, a comunicação e as informações políticas são 
capturadas essencialmente no espaço da mídia. Tudo o que fica de 
fora do alcance da mídia assume a condição de marginalidade 
política. O que acontece nesse espaço político dominado pela mídia 
não é determinado por ela: trata-se de um processo social e político 
aberto. Contudo, a lógica e a organização da mídia eletrônica 
enquadram e estruturam a política. (...) [esta] "inserção" da política 
por sua "captura" no espaço da mídia (...) causa um impacto não só 
nas eleições, mas na organização política, processos decisórios e 
métodos de governo, em última análise alterando a natureza da 
relação entre Estado e sociedade (CASTELLS, 2000, p. 368). 

 

Conforme sinaliza Muniz Sodré (2001, p.24), “a mídia, diferentemente dos 

outros tipos de poder, é um meio técnico com atributos inovadores, devido ao fato 

desta possuir a possibilidade de preservação das formas simbólicas, mediante o 

                                            

8 Quarto poder” é uma expressão criada para qualificar, de modo livre, o poder das mídias em alusão aos outros 

três poderes típicos do Estado democrático: Legislativo, Executivo e Judiciário. Esta expressão refere-se ao 
poder dos meios de comunicação quanto à sua capacidade de manejar a opinião pública, a ponto de ditar regras 
de comportamento, influenciar as escolhas dos indivíduos e da própria sociedade (LIMA, 2001). 



54 

 

armazenamento de informações, podendo multiplicá-las por meio de reproduções”. A 

imprensa também determina a sua estrutura discursiva, o que significa dizer 

classificar o leitor desejado – direcionar a sua linha editorial para determinado 

público. Ou ainda, como é o caso do nosso objeto de estudo aqui, o Guia Exame, 

além de ser uma publicação especializada em sustentabilidade é dirigida para 

empresários, executivos e empreendedores. 

Estar na mídia e existir funcionam em uma relação sinonímica: ocupando um 

espaço legitimado socialmente, a imprensa dá visibilidade a acontecimentos que passam 

a ser disponibilizados para a interpretação. O discurso jornalístico atua na 

institucionalização social dos sentidos, contribuindo “na formação do imaginário social e 

na cristalização da memória do passado, bem como na construção da memória do futuro” 

(MARIANI, 1998, p. 61).  Não se trata simplesmente de visibilizar relatos ao noticiá-los:  

 

O acontecimento para o jornal, aquilo que é enunciável como notícia, 
não se dá por si, como evidência, mas é constituído pela própria prática 
do jornalismo. Enunciar na mídia inclui uma memória da mídia pela 
mídia. (...) enunciar na mídia é enunciar segundo a interdiscursividade 
que determina as formulações da mídia, por mais que os jornalistas 
possam ainda afirmar que eles se pautam pela objetividade dos 
acontecimentos (GUIMARÃES, 2001, p. 14-15). 

 

Portanto, a seleção dos acontecimentos que vão (ou não) virar notícia já é um 

gesto de interpretação: o sujeito-jornalista (que é, inevitavelmente, sujeito histórico) 

mobiliza critérios (como atualidade, perfil do público, alinhamento ao seu 

projeto/linha editorial e política da publicação, veracidade etc.), determinados pelas 

condições do discurso jornalístico. Há um processo de seleção do que vai virar 

notícia (de pauta), ou seja, nem sempre o que é publicado é notícia de fato. É aí que 

o poder da imprensa começa a se manifestar, porque às vezes há controvérsias no 

que diz respeito ao tratamento que é concedido à definição da pauta do veículo. E, 

obviamente, quando isso ocorre, o leitor também estende a sua desconfiança ao 

texto.  

Hoje a sustentabilidade é pauta recorrente da mídia, para refletir a nossa 

temática pelo viés discursivo é interessante partir da premissa de que a noção de 

sustentabilidade se movimenta, se desloca e se constitui na instabilidade dos 

sentidos. A afirmação de Pachi Filho (2008) cita como se dá a constituição do 

processo discursivo na mídia: 
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Abrir espaço na mídia para um fato já significa atribuir a ele uma 
importância, um sentido, uma dimensão, uma abrangência. A 
permanência desse fato e suas interpretações na imprensa, em suas 
múltiplas facetas, demonstra um determinado processo discursivo 
(PACHI FILHO, 2008, p.7-8). 

 

Para Bethânia Mariani (1998), na ótica da análise do discurso, o discurso 

jornalístico é uma modalidade de “discurso sobre”. Um efeito de tornar objeto, aquilo 

sobre o que se fala. Dessa forma, cria-se um viés, o sujeito enunciador cria um 

distanciamento e o jornalista se projeta como um “observador imparcial”. E assim ele 

emite opiniões, justamente, porque (aparentemente) não tinha nada a ver com a 

questão.  

Considerando ainda Mariani (1998), os “discursos sobre” atuam na 

institucionalização dos sentidos, no efeito de linearidade e homogeneidade da memória: 

 

Os “discursos sobre” são discursos intermediários, pois ao falarem 
sobre um discurso de (“discurso-origem”), situam-se entre este e o 
interlocutor, qualquer que seja. De modo geral, representam lugares 
de autoridade em que se efetua algum tipo de transmissão de 
conhecimento, já que o falar sobre transita na correlação entre o 
narrar/descrever um acontecimento singular, estabelecendo sua 
relação com um campo de saberes já reconhecido pelo interlocutor 
(1998, p.60). 

 

Assim, o mundo é colocado como objeto: a imprensa retrata esse mundo 

para os seus leitores, desambiguizando-o. “Fazendo crer que apresenta os fatos tais 

como são, com uma linguagem isenta de subjetividades, o discurso jornalístico atua 

à semelhança de um discurso pedagógico em sua forma mais autoritária” (MARIANI, 

1998, p.62).  
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CAPÍTULO 3 – A BASE TEÓRICA E O CAMINHO METODOLÓGICO  

3.1 ANÁLISE DE DISCURSO: A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E 

METODOLÓGICA 

A maneira como a sociedade contemporânea vem tratando a 

sustentabilidade é dinâmica e abrangente. A proposta deste estudo é investigar o 

comportamento e a constituição da noção de sustentabilidade materializada no Guia 

Exame, uma publicação dirigida ao universo empresarial. É esse o nosso recorte e 

interesse e para desvendar como são produzidos os sentidos na publicação 

mobilizamos os dispositivos teóricos e metodológicos da Análise de Discurso (AD).  

Esta dissertação se inscreve na Análise de Discurso em filiação a trabalhos como 

os de Eni Orlandi, Michel Pêcheux, Dominique Maingueneau dentre outros. Analisar as 

marcas do funcionamento discursivo do nosso corpus, buscar pistas que dizem de 

aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais, históricos e políticos constitutivos do 

discurso de sustentabilidade do Guia Exame, ao seu ethos de sustentabilidade. 

A Análise do Discurso não trata da língua como “ferramenta” ou “instrumento”, 

não trata da gramática. Ela trata do discurso (que, etimologicamente, tem em si a ideia 

de curso, de percurso e de movimento). E é justamente isso: palavras em movimento, 

procurando compreender como a língua faz sentido enquanto trabalho simbólico. A 

AD trabalha as relações entre o sujeito, a língua e a história. 

Este trabalho observa como a noção de sustentabilidade vem sendo 

retratada no Guia Exame e quais as mudanças que ocorrem no seu discurso de 

sustentabilidade desde o seu lançamento no ano 2000, analisa as suas “capas” e 

“Cartas ao Leitor”.  E não se trata apenas de verificar os conteúdos ou os elementos 

linguísticos que compõem as suas mensagens, mas considerar as características 

midiáticas da publicação, suas condições de produção e o contexto histórico de 

transformações. Todos esses elementos se fundem e se deslocam, na produção de 

um sentido ou de vários sentidos no que se refere à constituição do ethos de 

sustentabilidade do Guia Exame. 

Michel Pêcheux (1938-1983) foi um dos principais fundadores da chamada 

Escola Francesa de Análise de Discurso na década de 1960. A AD é uma disciplina 

de entremeio, que articula noções do marxismo, da linguística e da psicanálise, 
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desterritorializando disciplinas e ressignificando conceitos. Ela tem seu método e 

objeto próprios e não é uma simples adição desses três campos do saber, nem se 

confunde com eles (ORLANDI, 2010).  

Da mesma forma que o conceito do tripé da sustentabilidade, conhecido como 

Triple Bottom Line (ELKINGTON, 2012), que pressupõe o equilíbrio entre as 

dimensões econômicas, sociais e ambientais, são vistas como “pilares” do 

desenvolvimento sustentável não conseguem esgotar o tema. Novos pilares estão em 

discussão, e por alguns já utilizados, como a cultura e a tecnologia. E mesmo assim, 

ainda está longe de abarcar a amplitude da sustentabilidade. Nas narrativas e nas 

estratégias sustentáveis das empresas e no Guia Exame os “pilares” estão sempre 

presentes e em discussão.  

Partindo do pressuposto que não há discurso neutro é possível avaliar que 

relações de poder são exercidas no processo midiático, desde a pauta até a redação 

da matéria (GONÇALVES, 2012).  A proposta dos estudos discursivos é entender a 

língua como um acontecimento, não apenas como estrutura. “Nesse sentido, a mídia 

tem papel fundamental na formação de imagens dos atores envolvidos no processo 

comunicacional” (GONÇALVES, 2012, p. 21). Esta pesquisa vai exatamente nessa 

linha, entender qual é “modelo” de empresas sustentáveis que o Guia Exame 

adere/aprova/incentiva/premia, e as suas transformações ocorridas desde o primeiro 

número com o título: Guia de Boa Cidadania Corporativa.  

 

3.2 DISCURSO E TEXTO  

Para Pêcheux (1969), o discurso é o efeito de sentidos entre locutores. A 

noção de discurso está longe de ser o que em comunicação se define como 

mensagem. Para a AD, não se trata apenas de transmissão de informação 

tampouco há linearidade na disposição e na relação entre enunciador e destinatário 

(emissor e receptor) (ORLANDI, 2013). 

Eles estão realizando ao mesmo tempo o processo de significação e 
não estão separados de forma estanque. Além disso, ao invés de 
mensagem, o que propomos é justamente pensar aí o discurso. 
Desse modo, diremos que não se trata de transmissão de informação 
apenas, pois, no funcionamento da linguagem, que põe em relação 
sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história, temos um 
complexo processo de constituição desses sujeitos e produção de 
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sentidos e não meramente transmissão de informação. São 
processos de identificação do sujeito, de argumentação, de 
subjetivação, de construção da realidade etc. (ORLANDI, 2013, 
p.21). 

A partir de um protocolo, a nossa proposta aqui foi estabelecer um padrão 

para analisar especificamente as “capas” e as “Cartas ao Leitor” de 15 edições do 

Guia Exame. A publicação coloca em circulação saberes constituídos sócio-

historicamente em um processo em que, ao mesmo tempo em que os afeta, também 

é afetado por eles. 

Para ser considerado texto, ele precisa ter textualidade que é a relação do 

texto consigo mesmo e com a exterioridade e aí surge uma questão importante: a 

possibilidade de deixar de pensar na função do texto, mas em seu funcionamento 

(ORLANDI, 2010). Isso inclui a AD nas ciências da linguagem, faz com que o 

analista de discurso possa mostrar o funcionamento do simbólico nos processos de 

significação dos textos.  

No que diz respeito à exterioridade no cenário contemporâneo da sustentabilidade, 

as análises do Guia Exame levam em conta a importância e abrangência crescentes do 

tema para a sociedade global, mídia, governos e organizações. E, sobretudo, o olhar crítico 

nas evidências que podem indicar o uso do seu ethos de sustentabilidade para articular 

discursos pedagógicos, doutrinários e autoritários.  

O texto é um objeto linguístico-histórico e tem começo, meio e fim; mas no 

discurso a noção é de incompletude. A incompletude se justifica porque na AD 

consideramos que nem o sujeito, o discurso e os sentidos são completos. “O 

discurso é caracterizado pela incompletude e pelo movimento dos sentidos e dos 

sujeitos” (ORLANDI, 2010, p.28). É por isso que as análises não impedem outras 

possibilidades de interpretação. 

 Na linha do discurso, o texto  

Não é uma unidade fechada – embora, como unidade de análise, ele 
possa ser considerado uma unidade inteira – pois ele tem relação 
com outros textos (existentes, possíveis ou imaginários), com as 
suas condições de produção (os sujeitos e a situação) e sua 
exterioridade constitutiva (o interdiscurso, a memória do dizer) 
(ORLANDI, 2010, p.22). 

 

É papel do analista, aliado aos dispositivos teóricos e analíticos, examinar na 

prática da linguagem a incompletude do texto no movimento constante entre a 
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descrição e a interpretação (ORLANDI, 2010).  Nesse âmbito, encontramos 

convergência com a nossa proposta em observar as mudanças e possíveis 

ressignificações ocorridas na noção de sustentabilidade do Guia Exame. 

 

 

3.3 CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, MEMÓRIA DISCURSIVA E FORMAÇÕES 

IDEOLÓGICAS 

As condições de produção do discurso incluem os sujeitos, a situação e a 

memória discursiva (interdiscurso). A situação envolve o aqui e agora, o contexto 

imediato do discurso, em sua relação com o contexto sócio-histórico mais amplo. E o 

sujeito não é empírico, mas é como o sujeito se projeta no discurso. 

As relações de força são como as condições de produção se estabelecem 

no discurso, o lugar social do qual falamos afetam os espaços enunciativos.  “Cada 

um desses lugares tem sua força na relação de interlocução e isto se representa nas 

posições sujeito. Por isso essas posições não são neutras e se carregam do poder 

que as constitui em suas relações de força” (ORLANDI, 2010, p.16). 

Nosso recorte e escolha pela análise da “Carta ao Leitor” das publicações do 

Guia Exame se justificam exatamente no conceito de “relações de força” do discurso. 

A “Carta ao Leitor” é a “voz da editora” do Guia, é um editorial que conversa com o 

leitor. A jornalista Claudia Vassallo foi idealizadora da publicação no ano 2000, 

posteriormente se tornou a diretora de redação. Até 2011, assinou a “Carta ao Leitor”. 

Em 2015, deixou de fazer parte do quadro de funcionários da Editora Abril.  

A memória discursiva tem suas características próprias e é trabalhada pela 

noção de interdiscurso, que consiste no chamado saber discursivo: “é o já dito que 

constitui todo dizer” (ORLANDI, 2010, p.21). 

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge 
como acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer 
dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a 
condição do legível em relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 
2007[1983], p. 52). 

No contexto da AD, quando citamos a palavra sustentabilidade ela não 

significa apenas o que temos a intenção de dizer, a memória discursiva também 
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pode influenciar o seu significado. Tudo o que já foi dito, as enunciações já 

elaboradas sobre sustentabilidade e esquecidas, o interdiscurso é exatamente isso. 

São os sentidos que se formam em nós (sujeitos) (ORLANDI, 2010).  

O sentido de uma expressão ou palavra é determinado pelas posições 

ideológicas inscritas no processo sócio-histórico em que são produzidas. E com isso, o 

sentido muda a partir de quem as emite e das suas posições ideológicas. A formação 

discursiva determina o que pode e deve ser dito (PÊCHEUX & FUCHS, 1990).  

Na AD a noção de ideologia é ressignificada, trata-se de uma definição 

discursiva. “O fato de que não há sentido sem interpretação, atesta a presença da 

ideologia” (ORLANDI, 2013, p.45). A ideologia na concepção discursiva, não é uma 

visão de mundo ou um esconderijo da realidade: ideologia é a produção de 

evidências. O indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que possa 

produzir o dizer, assim a ideologia é condição para a constituição do sujeito e dos 

sentidos.  

Não podemos pensar o sentido e o sujeito sem pensar a ideologia. 
Do mesmo modo não podemos pensar a ideologia, em termos 
discursivos, sem pensar a linguagem.  
O discurso é a materialidade específica da ideologia e a língua é a 
materialidade específica do discurso. Desse modo temos a relação 
entre língua e ideologia afetando a constituição do sujeito e do sentido. 
Resta dizer que sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo 
(ORLANDI, 2010, p. 17). 

 

Na perspectiva do Guia Exame a ideologia do seu discurso de sustentabilidade 

está em linha com o editorial da revista Exame/Editora Abril. E o mais interessante que 

o tema e os projetos das empresas que são abordados na publicação também nos faz 

pensar que há uma ideologia por trás. “O discurso elaborado pelas organizações nas 

relações estabelecidas com seus diversos públicos é um discurso manifestamente 

ligado ao ambiente de economia capitalista” (GONÇALVES, 2012, p. 21). A finalidade 

das empresas no mundo capitalista é a obtenção do lucro, atender às expectativas dos 

seus acionistas, mas na realidade buscar a sustentabilidade do planeta está 

intrinsicamente ligada à sobrevivência dos negócios das empresas.  

A sociedade organizada, a legislação restritiva, o consumidor mais informado, a 

mídia vigilante e os públicos plugados nas redes sociais frequentemente colocam em 

discussão a ética e ideologia das ações de comunicação dos projetos de 

sustentabilidade das grandes empresas. E por várias razões, a principal é a 

desconfiança que a ação “sustentável” seja pontual e realizada exclusivamente como 
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estratégia para alavancar imagem e não como a visão de negócios da empresa. 

Nesse caso, podemos dizer que é o ethos capitalista que se utiliza do discurso da 

sustentabilidade para atender às demandas impostas pelo séc. XXI.  

Há questionamentos também quando a empresa não se posiciona de fato. 

Quando não implementa a sustentabilidade de maneira transversal na sua estrutura 

organizacional, na sua estratégia e na sua identidade de forma transparente. 

Incluindo-a nos seus valores, no seu dia a dia e na sua atuação em todas as esferas. 

Ainda são poucas as empresas no Brasil que conseguem legitimar o seu negócio e 

propósito de existir, e integrar os seus produtos com uma filosofia sustentável. A 

Natura foi “a empresa que mais esteve presente no Guia Exame”, sempre com 

destaque para o seu pioneirismo e inovação no Brasil em sustentabilidade. 

 

3.4  ETHOS E A CENOGRAFIA 

A noção do ethos nos conduz à retórica antiga, nos remete às três 

categorias do discurso propostas por Aristóteles: logos, ethos e pathos. O ethos foi a 

mais importante. Ao contrário dos retóricos da sua época, Aristóteles defendia que o 

ethos colabora com a persuasão. Nesse contexto ele utilizava a palavra “epieíkeia”, 

traduzida por “honestidade”. Assim, o orador que passa/mostra em seu discurso que 

possui um “caráter honesto” parece mais confiável ao seu auditório. Para ele, a 

credibilidade do orador é efeito do discurso (EGGS, 2014).  

Aristóteles e toda a Antiguidade acreditavam que os temas e o estilo deveriam 

ser adequados (oikeia) ao ethos do orador, “ao seu tipo social”. Para Eggs (2014), não 

há contrariedade, os dois campos semânticos são necessários e não se excluem: 

“um, de sentido moral e fundado na epieíkeia, engloba atitudes e virtudes como 

honestidade, benevolência ou equidade; outro, de sentido neutro ou “objetivo” de 

héxis, reúne termos como hábitos, modos e costumes ou caráter” (EGGS, 2014, p.30). 

O ethos é diferente das reais qualidades do orador. É do exterior que o 

destinatário capta as características do ethos, que na verdade estão no intradiscurso 

do orador, na sua forma de dizer. E também dos dados exteriores à fala, a mímica, 

trajes, postura, escolha das palavras, argumentos etc. (MAINGUENEAU, 2008).  

A atualização da noção de ethos encontra-se em teorias contemporâneas da 

argumentação, da narrativa pragmática e dos “estudos culturais”. Para efeitos deste 
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estudo, nos guiamos pela teoria do ethos que Maingueneau propôs no início dos 

anos de 1980 em AD. 

Fui levado a trabalhar essa noção de ethos no quadro da análise do 
discurso e sobre corpora de gêneros ‘instituídos’, que oponho aos 
gêneros ‘conversacionais’. A perspectiva que defendo ultrapassa em 
muito o domínio da argumentação. Para além da persuasão por meio 
de argumentos, essa noção de ethos permite refletir sobre o processo 
mais geral de adesão dos sujeitos a certo discurso. Fenômeno 
particularmente evidente quando se trata de discursos como a 
publicidade, a filosofia, a política etc., que – diferentemente dos 
discursos que relevam de gêneros ‘funcionais’, como formulários 
administrativos e os manuais de instrução – devem ganhar um público 
que está no direito de ignorá-los ou recusá-los (MAINGUENEAU, 2008, 
p.17). 

O ethos faz parte de uma maneira de dizer, está ligado ao ato de enunciação 

sem ser “mostrado” e, às vezes, ao “dito” (MAINGUENEAU, 2014). Só é possível 

criar a persuasão se o auditório puder ver no orador o mesmo ethos que o dele. 

“Persuadir consistirá em fazer passar pelo discurso um ethos característico do 

auditório, para lhe dar a impressão de que é um dos seus que ali está” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 15). A retórica tradicional considera o ethos um meio de 

persuasão, mas na ótica da AD ele é parte integrante da cena de enunciação com a 

mesma importância que o vocabulário (MAINGUENEAU, 2014). 

É nessa proposta de persuasão de Maingueneau (2008) que este estudo 

também se alinha e busca entender o ethos da sustentabilidade do Guia Exame, 

suas estratégias e discursos dirigidos às empresas, executivos e empresários que o 

elegem efetivamente como o seu “guia” de sustentabilidade. O que nos faz recorrer 

à questão semântica de “guia”: “ato ou efeito de guiar ... pessoa que acompanha ou 

dirige outra(s) para mostrar-lhe(s) o caminho ... aquele ou aquilo que serve de 

diretriz, de modelo, que inspira uma pessoa ... livro, manual, publicação contendo 

instruções, ensinamentos, conselhos de diversas naturezas...” (DICIONÁRIO 

HOUAISS, 2001). Vale lembrar, esta pesquisa não tem o objetivo de analisar os 

impactos das mensagens pelo/no receptor – no caso os leitores do Guia Exame.  

Como o ethos é uma noção discursiva, processo interativo de influência 

sobre o outro, a proposta de persuasão de Maingueneau (2008) é apenas uma das 

formas de argumentação na enunciação.  O ethos “é uma noção fundamentalmente 

híbrida (sóciodiscursiva), um comportamento socialmente avaliado, que não pode 
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ser apreendido fora de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma 

numa determinada conjuntura sócio-histórica” (MAINGUENEAU, 2008, p. 17).  

Para Maingueneau (2008), ao falar com o outro o locutor aciona em seus 

destinatários certa representação de si mesmo. Para tanto, o autor nos alerta que a 

noção de ethos é muito intuitiva e que para torná-la operacional é necessário 

estabelecer uma problemática precisa, “privilegiando esta ou aquela faceta, em 

função, ao mesmo tempo, do corpus que nos propomos a analisar e dos objetivos da 

pesquisa que conduzimos, mas também da disciplina, isto é, do que é corrente no 

interior da disciplina em que se insere a pesquisa” (MAINGUENEAU, 2008, p. 12). 

Nesse panorama é interessante observar que o público constrói uma imagem 

do enunciador antes que ele se manifeste. Por isso é necessário que se estabeleça a 

diferença entre o ethos pré-discursivo; ethos discursivo (ethos mostrado); o ethos dito 

(enunciador evoca a enunciação) e o ethos efetivo (MAINGUENEAU, 2014, 2008).  

O ethos pré-discursivo é a imagem que o coenunciador faz do enunciador antes 

mesmo que ele se pronuncie, a relação do ethos com a cenografia e o gênero discursivo 

possibilita essa prévia identificação. “A distinção entre o ethos dito e mostrado se inscreve 

nos extremos de uma linha contínua, uma vez que é impossível definir uma fronteira nítida 

entre o ‘dito’, sugerido e o puramente ‘mostrado’ pela enunciação” (MAINGUENEAU, 2008, 

p.18). E o resultado da interação dessas “instâncias” é o ethos efetivo. 

 

Figura 9 - Composição do ethos efetivo 

 
Fonte: MAINGUENEAU, 2008, p.19 

 
 

No Guia Exame a questão do ethos pré-discursivo é evidente, o público constrói 

uma ideia de ethos antes mesmo de abrir as suas páginas, já que a publicação é um dos 

produtos da revista Exame. A transferência de imagem é automática, para os assinantes 

da Exame o Guia de Sustentabilidade é um bônus – vai junto com a revista.  “De fato, 

mesmo que o coenunciador não saiba nada previamente sobre o caráter do enunciador, o 
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simples fato de que um texto pertence a um gênero de discurso ou a certo posicionamento 

ideológico induz expectativas em matéria de ethos” (MAINGUENEAU, 2014, p.71). 

Apesar de se reconhecer o ethos na enunciação (no ethos discursivo), é fato 

que a linha editorial da revista Exame, seu histórico e notório reconhecimento no 

meio empresarial brasileiro, a sua lógica comercial, o que Charaudeau (2006) 

resume como sendo o “contrato de comunicação”, têm impacto na constituição do 

ethos de sustentabilidade do Guia Exame.  

Os discursos escritos possuem uma “vocalidade” específica, dessa forma 

nos permitem relacioná-los a uma fonte. É o “tom” que nos dá pistas de quem disse. 

“O termo ‘tom’ apresenta a vantagem de valer tanto para o escrito quanto para o 

oral: pode-se falar do ‘tom’ de um livro” (MAINGUENEAU, 2014, p. 72). Na leitura 

essa “vocalidade” determina um corpo enunciador, que faz o papel de fiador. 

O fiador é constituído pelo leitor com base em indícios textuais de diversas 

ordens, atribui-se a ele um caráter (traços psicológicos) e uma corporalidade (mover-

se no espaço social/comportamento), cujo grau de precisão varia conforme os 

textos. “Caráter e corporalidade do fiador apoiam-se, então, sobre um conjunto 

difuso de representações sociais valorizadas ou desvalorizadas, de estereótipos 

sobre os quais a enunciação se apoia e, por sua vez, contribui para reforçar ou 

transformar” (MAINGUENEAU, 2014, p. 72). Alguns exemplos: como o dom-quixote 

dos negócios; o jovem executivo dinâmico; o velho sábio.  

Nesse aspecto, Amossy (2014, p.125) também considera fundamental a 

noção de estereótipo para determinar o ethos. Para a autora, a estereotipagem: 

...é a operação que consiste em pensar o real por meio de uma 
representação cultural preexistente, um esquema coletivo 
cristalizado. Assim, a comunidade, avalia e percebe o indivíduo 
segundo um modelo pré-construído da categoria por ela difundida e 
no interior da qual ela o classifica (AMOSSY, 2014, p.125). 

Assim, “O orador adapta sua apresentação de si aos esquemas coletivos 

que ele crê interiorizados e valorizados por seu público-alvo” (AMOSSY, 2014, 

p.126). O inverso dessa linha de pensamento é supor que a utilização do mesmo 

discurso de sustentabilidade consiga influenciar uma plateia de leitores do Guia 

Exame e outra de ativistas do Greenpeace.  

Faz parte dos nossos interesses de pesquisa, a forma como Maingueneau 

(2008) acredita que o leitor adere ao ethos, ao “mundo ético” que o fiador ativa na 
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enunciação e as situações criadas por estereótipos associados a comportamentos. O 

autor propõe o termo “incorporação” para designar quando o leitor se apropria desse 

ethos. Nas nossas análises do Guia Exame observar como o ethos de 

sustentabilidade é construído pela publicação, que tipo de comportamento e modelo 

de empresa sustentável se impõe nos ajudam a desvendar qual a noção de 

sustentabilidade foi constituída e se ela foi ressignificada desde o lançamento do Guia. 

O enunciador tem várias formas de expressar uma situação discursiva em 

determinada configuração cultural, “que implica papéis, lugares e momentos de 

enunciação legítimos” (MAINGUENEAU, 2014, p. 75). O que pressupõe a criação de 

uma “cena de enunciação”, da qual o ethos é parte constitutiva. 

Para Maingueneau (2014), a “cena de enunciação” integra três cenas: a cena 

englobante, a cena genérica e a cenografia. A englobante define o tipo de discurso de 

maneira pragmática: “literário, religioso, filosófico...”. A próxima, a genérica, estabelece 

um gênero discursivo: “o editorial, o sermão, o guia turístico...”. A cenografia não tem 

nada a ver com o gênero, constitui-se no texto: um sermão pode ter uma “cenografia 

professoral, profética etc.” (MAINGUENEAU, 2014, p.75). A nossa cena englobante é o 

discurso de sustentabilidade, veiculado no Guia Exame. No nosso estudo a cenografia 

mobiliza diversos apelos, estereótipos e narrativas ilustrativas para legitimar as 

discursividades de responsabilidade social/ sustentabilidade, “uma vez que, para 

persuadir seu coenunciador, devem captar seu imaginário, atribuir-lhe uma identidade 

invocando uma cena de fala valorizada” (MAINGUENEAU, 2014, p. 76). 

Para Maingueneau (2014), não se trata de fazer uso da cenografia no 

sentido teatral. É a maneira que o enunciador encontra para legitimar e inscrever a 

sua fala no interdiscurso (a memória discursiva). A “cena enunciativa” não pode ser 

comparada a um quadro, que faz parte da decoração de um ambiente já construído 

e independente. “Em uma cenografia, como em qualquer situação de comunicação, 

a figura do enunciador, o fiador, e a figura correlativa do coenunciador são 

associadas a uma cronografia (um momento) e a topografia (um lugar) das quais 

supostamente o discurso surge” (MAINGUENEAU, 2014, p. 77).  

Para ilustrar o conceito de cenografia, vamos utilizar o nosso objeto de 

estudo. O Guia Exame já utilizou cinco vezes a imagem de árvores em suas capas, 

sempre com o predomínio da cor verde, inclusive em sua última edição de 2014. E 

com a seguinte chamada de capa: “Sustentabilidade – As lições das 61 empresas 

mais sustentáveis do Brasil em 19 setores – Fibria / A empresa sustentável do ano” 
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(GUIA EXAME, 2014) Tal cenografia implica um ethos “pedagógico”, com tom 

professoral. A árvore estilizada estampada na capa é de papel, foi criada a partir das 

páginas do próprio Guia Exame. Essa foto da árvore faz a representação e põe em 

cena o fiador, como um enunciador qualificado para ser sustentável.  

Outra questão do nosso interesse são as “cenas validadas”, já instaladas na 

memória coletiva, elas não se constituem em discurso ou “cenografia validada”. Como 

elas possuem uma memória própria podem se associar a qualquer público, “seja a título 

de modelos que se rejeitam ou de modelos que se valorizam”. “São como estereótipos 

autonomizado, descontextualizado, disponível para reinvestimentos em outros textos” 

(MAINGUENEAU, 2004, p.92). Segundo o autor, pelas suas características são 

utilizadas pela mídia, ou em acontecimentos históricos ou de cenas genéricas.  

A cena de enunciação convence e legitima todo discurso, ela se desenvolve 

para constituir ao longo do texto o seu próprio espaço de fala para se aproximar do 

leitor, para as análises do Guia Exame mostrou-se convergente com os nossos 

interesses e objetivos da pesquisa. Assim, ocorre o que Maingueneau (2004) denomina 

como processo de enlaçamento paradoxal, “logo de início, a fala supõe uma certa 

situação de enunciação que, na realidade, vai sendo validada progressivamente por 

intermédio da própria enunciação. Desse modo, a cenografia é ao mesmo tempo a 

fonte do discurso e aquilo que ele engendra” (MAINGUENEAU, 2004, p. 88). É a 

cenografia necessária para enunciar como convém inclusive, segundo o autor, na 

política, a ciência, filosofia ou para promover mercadorias em anúncios.   

No que diz respeito à noção de sustentabilidade do Guia Exame aqui analisada, 

não são apenas os sentidos que foram produzidos de 2000/2014 pela publicação que 

começaram com viés filantrópico e assistencialista. Mas aqueles que irrompem 

principalmente nas décadas de 1980 e 1990 com o discurso ambiental; de 

Responsabilidade Social Empresarial; de desenvolvimento sustentável; nas 

mobilizações das convenções da ONU; num cenário de transformações da sociedade e 

das empresas permeado pelos impactos da globalização e tecnologia da informação.  
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3.5  A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

O Guia Exame de Sustentabilidade coloca em circulação saberes 

constituídos sócio-historicamente em um processo em que, ao mesmo tempo em 

que os afeta, também é afetado por eles. Vamos analisar as 15 edições do Guia 

Exame de Sustentabilidade, especificamente as “capas” das publicações e a sessão 

de “Carta ao Leitor”. O veículo foi escolhido porque trata do tema de 

sustentabilidade, tem notório prestígio, regularidade e circula há 15 anos no país.   

Tomando o Guia Exame de Sustentabilidade como um lugar significativo 

para tratar as questões, objetivamos analisar as discursividades em circulação 

(nessa sociedade, nesse momento histórico, em determinadas condições de 

produção) e modos de interpelação ideológica que afetam / são afetadas pelo 

discurso sobre sustentabilidade materializado na revista. 

O primeiro gesto de análise é a constituição do corpus: como mostra Orlandi 

(2013, p.63), “decidir o que faz parte do corpus já é decidir sobre as propriedades 

discursivas”. Não se trata, pois, de uma simples coleta de dados: a seleção e análise 

deste material é feita com base na relação entre suas condições de produção e seu 

funcionamento discursivo constituído sócio-historicamente. Na AD, o analista se 

relaciona e estabelece objetivos em relação ao seu objeto e questões; nesse 

processo, a construção do objeto discursivo, a constituição do corpus e a análise se 

relacionam intimamente.  

 

 

3.5.1 Alguns Dados da Publicação 

Em seu site9 o Guia Exame se define como a principal referência em 

sustentabilidade empresarial do país, como um “guia completo”, que apresenta 

empresas-modelo e suas práticas. Pelos critérios de desempenho dos temas é 

possível constatar a abrangência da noção da sustentabilidade que a publicação 

adota. 

 

                                            

9 Disponível em:< http://exame.abril.com.br/revista-exame/guia-de-sustentabilidade/inscricoes/2015/como-funciona.shtml> Acesso em: 27 

jul.2015 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/guia-de-sustentabilidade/inscricoes/2015/como-funciona.shtml
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A principal referência sobre as melhores práticas empresariais na 
área de sustentabilidade, meio ambiente e governança corporativa, 
chega a sua 15ª edição. Um guia completo, que apresenta as 
empresas-modelo com as melhores práticas em sustentabilidade 
destacando também companhias por seu desempenho nos seguintes 
temas: 
 
Governança da Sustentabilidade  
Direitos Humanos  
Relação com a Comunidade  
Gestão da Água  
Gestão da Biodiversidade  
Gestão de Resíduos  
Gestão de Fornecedores  
Mudanças climáticas (incluindo Gestão de Energia)  
Relação com clientes/consumidores  
Transparência/ combate à corrupção 
 

Até 2006 o nome da publicação era Guia Exame de Boa Cidadania 

Corporativa, a partir de 2007 passou a escolher a empresa sustentável do ano.  

 

O Guia EXAME de Sustentabilidade nasceu em 2000, com o nome 
de Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa. O propósito da 
publicação, pioneira no Brasil e no mundo, era identificar, avaliar e 
divulgar as melhores práticas de responsabilidade social adotadas 
pelas companhias no Brasil e escolher, após essa análise, as 
chamadas “empresas-modelo” (...) Em 2007, a direção da revista 
decidiu mudar o nome da publicação para Guia EXAME de 
Sustentabilidade. No ano seguinte, a redação de EXAME, baseando-
se em critérios editoriais e jornalísticos, passou a escolher, dentre as 
empresas-modelo, a Empresa Sustentável do Ano. Em 2014, em sua 
15ª edição, a pesquisa do Guia EXAME de Sustentabilidade contou 
com a participação de quase 230 companhias que operam no Brasil. 
Confira todas as etapas do processo, as mudanças previstas para 
este ano e as vantagens de participar do maior e mais respeitado 
levantamento sobre estratégia corporativa de sustentabilidade do 
país10. 

 

As etapas do processo de inscrição das empresas no Guia Exame: 

 

1. Para participar, basta que a empresa se inscreva gratuitamente e 
preencha o questionário dentro do prazo estabelecido. Em 2015, o 
prazo de inscrição e de preenchimento do questionário tem início no 
dia 20 de abril e se encerra no dia 12 de junho. A inscrição e o 
preenchimento do questionário são feitos online, clicando aqui  
 
2. O questionário é composto por aproximadamente 140 perguntas, 

                                            

10 Disponível em:<http://exame.abril.com.br/revista-exame/guia-de-sustentabilidade/inscricoes/2015/como-funciona.shtml 

Acesso em: 27 jul.2015. 

http://sustentabilidade.exame2.com.br/
http://exame.abril.com.br/revista-exame/guia-de-sustentabilidade/inscricoes/2015/como-funciona.shtml
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agrupadas em quatro partes. Na primeira são abordadas questões 
sobre compromissos, transparência e governança corporativa. As 
demais tratam das dimensões econômico-financeira, social e ambiental 
da sustentabilidade empresarial. Além de responder ao questionário, as 
empresas são convidadas a relatar iniciativas recentes relacionadas à 
sua estratégia de sustentabilidade.   
 

3. Concluído o prazo de preenchimento, no final de maio, as respostas são 
analisadas pelo GVces de modo a selecionar o grupo de empresas com os 
melhores desempenhos nas quatro dimensões do questionário e também 
no geral.  
 
4. Após a avaliação das empresas, entre julho e agosto, serão 
selecionadas até quatro companhias de cada setor. Nesse período, 
essas empresas poderão ser contatadas por jornalistas de EXAME 
para apresentar evidências das informações prestadas no 
questionário. Esse grupo de participantes será então submetido a um 
conselho deliberativo – formado por especialistas –, que escolherá 
uma ou duas empresas-modelo em cada um dos setores. Após a 
reunião do conselho, realizada em meados de setembro, as 
empresas escolhidas para figurar no Guia são comunicadas, em 
sigilo, e as demais participantes informadas de que o processo de 
seleção foi concluído. É também nessa época que EXAME, usando 
critérios jornalísticos, escolhe, dentre as modelo, a Empresa 
Sustentável do Ano.  
 
5. A partir de 2014 o Guia passou a destacar empresas por seu 
desempenho nos seguintes temas: governança da sustentabilidade, 
direitos humanos, relação com a comunidade, gestão de 
fornecedores, gestão da água, gestão da biodiversidade, gestão de 
resíduos, mudanças climáticas, relação com clientes e ética e 
transparência  
 
6. Nos meses de setembro e outubro, as empresas destacadas em 
seus respectivos setores e as companhias destaques nos temas 
serão entrevistadas por jornalistas de EXAME para a produção das 
reportagens. As demais empresas participantes da pesquisa também 
poderão ser contatadas pelos jornalistas para ilustrar as outras várias 
reportagens relacionadas à sustentabilidade que compõem a 
publicação. 
 
7. É também no mês de setembro que todas as participantes podem 
acessar o relatório que apresenta o desempenho da companhia por 
dimensão, critérios e indicadores, assim como as médias de todo o 
universo pesquisado e também das empresas que são destaque em 
seus respectivos setores. Dessa forma, o relatório constituiu uma ótima 
ferramenta para avaliar a estratégia de sustentabilidade de uma 
empresa, definir melhorias e planos de ação.  
 
8. Em novembro o Guia é lançado e uma festa é realizada para 
premiar as empresas que se destacaram11.  

                                            

11 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/guia-de-sustentabilidade/inscricoes/2015/como-funciona.shtml> 

Acesso em: 27 jul.2015. 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/guia-de-sustentabilidade/inscricoes/2015/como-funciona.shtml
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O Guia Exame de Sustentabilidade é entregue gratuitamente aos assinantes da 

revista Exame, e também pode ser adquirido separadamente em bancas. Mas é 

importante não perder de vista que o Guia é um dos produtos da Exame. Nas últimas 

cinco edições, entre 2010-2014, o número de páginas do Guia oscilou entre 180 e 150, 

o que inclui as partes destinadas à publicidade; o papel utilizado na capa é o couchê ou 

material reciclado. O número de assinaturas representa cerca de 70% da tiragem da 

Revista Exame, sem dúvida um volume expressivo e indica leitores assíduos.   

 

 

Dados de circulação da revista Exame12 

 

 
Tiragem:    186.396 

Assinaturas:   129.109 

Avulsas:    22.235 

Circulação Líquida:  151.344 

Fonte:    IVC Abril/2015 

Total de Leitores:   726.465 

Periodicidade:   quinzenal 

Preço de Capa:   R$ 15.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 
12  Fonte: Projeção Brasil de Leitores consolidado (2014). Disponível em: 

http://publicidade.abril.com.br/marcas/exame/revista/informacoes-gerais Acesso em: 27 jul.2015 

http://publicidade.abril.com.br/marcas/exame/revista/informacoes-gerais
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Perfil dos leitores da revista Exame 

 

 

 
Figura 10 - Perfil dos leitores da revista Exame 

 
 

 

 

 

Fonte: (1) Estudos Marplan; 10+ anos; 19 mercados em 2014 e 13 mercados em 2012 e 201313. 

                                            

13 Disponível em:< http://publicidade.abril.com.br/marcas/exame/revista/publicacoes-especiais > Acesso em: 27 jul.15 

http://publicidade.abril.com.br/marcas/exame/revista/publicacoes-especiais
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Como a revista Exame se define em seu site14: 

 

Somos uma comunidade formada por pessoas interessadas no 
desenvolvimento dos negócios do Brasil e da sociedade. Queremos 
agir no pensar. 
Somos líderes, empresários de diversos setores, governantes, 
investidores, empreendedores e pensadores. 
Pessoas que trabalham na construção de nosso país através de 
nossos empregos e projetos. 
Onde nos encontramos: 
A cada 15 dias revista impressa no tablet e agora no iPhone (Veja 
aqui o vídeo contando a novidade) – Mais de 715 mil leitores em todo 
o Brasil. 
Todos os dias no site EXAME.com – mais de 4 milhões de unique 
visitors e 59 milhões de pageviews por mês. 
Redes sociais – Mais de 2,8 milhões de pessoas conectadas nas 
redes sociais 
Edições especiais durante o ano (Clique aqui e veja todos os 
especiais). 
Eventos realizados em todas as regiões do Brasil. 
Aplicativos – Mobile site, Melhores e Maiores e EXAME na Bolsa. 

 
 

É interessante observar o caráter e a corporalidade que o enunciador (a 

revista Exame/Editora Abril) estabelece ao apresentar-se em seu site: de líder, 

empresário, empreendedor, pensador etc. A partir da utilização do “somos” o ethos 

de persuasão entrou em funcionamento no discurso, “a persuasão não se cria se o 

auditório não puder ver no orador um homem que tem o mesmo ethos que ele” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 15). Alguns internautas e leitores se identificam com o 

texto e fazem parte da “comunidade” Exame: “Somos uma comunidade formada por 

pessoas interessadas no desenvolvimento dos negócios do Brasil e da sociedade”.   

Alguns estereótipos desenhados no discurso são quase cívicos: “Pessoas que 

trabalham na construção de nosso país através de nossos empregos e projetos”. Em 

tempos de crise, são representações que soam como tábuas de salvação. Os 

públicos – o “somos” – e o “Queremos agir no pensar” estão em negrito no texto, 

desvelam que juntos eles têm o poder de influenciar opiniões. O ethos é de 

persuasão e o tom do discurso do enunciador oscila entre o arrogante e o parceiro, 

quando muda e indica “Onde nos encontramos”. E os números das plataformas 

digitais e mobile deixam evidente a efetividade do alcance da publicação. 

                                            

14 Disponível em: <http://publicidade.abril.com.br/marcas/exame/revista/informacoes-gerais > Acesso em: 27 jul.2015 

http://exame.abril.com.br/videos/mais-videos/revista-exame-estreia-no-iphone
http://exame.abril.com.br/videos/mais-videos/revista-exame-estreia-no-iphone
file:///C:/marcas/exame/revista/publicacoes-especiais
file:///C:/marcas/exame/revista/publicacoes-especiais
http://publicidade.abril.com.br/marcas/exame/revista/informacoes-gerais
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3.6  O PROTOCOLO DE ANÁLISE 

A formatação do protocolo para a nosso estudo tem o objetivo de 

estabelecer um padrão para as análises do discurso do Guia Exame de 

Sustentabilidade, ele está fundamentado nas teorias de Maingueneau (2014, 2008, 

2004,1997). Especialmente, a do ethos e cenografia (2004, 2008, 2014). 

O ethos faz parte de uma maneira de dizer, está ligado ao ato de enunciação 

sem ser “mostrado” e, às vezes, ao “dito” (MAINGUENEAU, 2014). Em uma situação 

discursiva o enunciador tem diversas maneiras de expressar uma determinada 

configuração cultural, “que implica papéis, lugares e momentos de enunciação 

legítimos” (MAINGUENEAU, 2014, p. 75). O que pressupõe a criação de uma cena 

de enunciação, na qual o ethos é parte constitutiva. 

A cena de enunciação convence e legitima todo discurso, ela se desenvolve 

para constituir ao longo do texto o seu próprio espaço de fala para se aproximar do 

leitor. Assim, ocorre o que Maingueneau (2004) denomina como processo de 

enlaçamento paradoxal, “logo de início, a fala supõe uma certa situação de 

enunciação que, na realidade, vai sendo validada progressivamente por intermédio 

da própria enunciação. Desse modo, a cenografia é ao mesmo tempo a fonte do 

discurso e aquilo que ele engendra” (MAINGUENEAU, 2004, p. 88).  

O nosso olhar vai observar a constituição das cenas de enunciação, buscar 

pistas na tensão entre as cenas, quando o texto procura atenuá-las, ou fazê-las 

esquecê-las. Nas cenas validadas que às vezes justificam algumas conversões no 

discurso, que também ocasionam o processo de enlaçamento paradoxal, que 

desemboca nas contradições e posicionamentos discursivos antagônicos. “É, pois, o 

movimento do texto, a dinâmica da leitura, que resolve praticamente a dificuldade. 

Como se vê, enunciar não é somente expressar ideias, é também tentar construir e 

legitimar o quadro de enunciação” (MAINGUENEAU, 2004, p. 93). Elencamos no 

protocolo, alguns itens da estrutura do texto linguístico e elementos externos a ele.  
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Análise do texto linguístico  
 

- O tamanho das frases  

- Conexões e interfaces observados na Carta ao Leitor com a capa 

- Expressões que caracterizam a imagem do emissor (fiador/enunciador), das   

empresas e do mercado 

- Expressões que constituem a noção de sustentabilidade da publicação 

- Técnicas argumentativas: figuras de linguagem, metáfora, sinonímia etc.  

 

 

Elementos externos ao texto  

 

- Fotos, ilustrações e imagens:  avaliar os efeitos na capa 

- Cores, a diferença e efeitos de tipologia/fontes: influência na capa da edição 
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 CAPÍTULO 4 –  ANÁLISE 

Partimos da premissa de que a noção de sustentabilidade se movimenta, se 

desloca e se constitui na instabilidade dos sentidos. A partir do protocolo de análise, 

a nossa proposta foi estabelecer um padrão para analisar especificamente as capas 

e as Cartas ao Leitor do Guia Exame, no período de 2000 a 2014, ele está 

fundamentado nas teorias de Maingueneau (1997, 2004, 2008 e 2014). 

Especialmente, a do ethos e cenografia (2004, 2008, 2014).  

É a partir da materialidade linguística que se investiga o funcionamento 

discursivo, compreendendo a articulação entre o sujeito, língua e a história. A 

produção dos sentidos é constituída na relação da sociedade com a história, no jogo 

entre o que é dito, ao não dito e ao que já foi dito. Ou seja, às condições de 

produção. As condições de produção do discurso incluem os sujeitos, a situação e a 

memória discursiva (interdiscurso). 

O texto na AD é a sua unidade de análise, mas vale ressaltar que ele não é 

visto como na análise de conteúdo, “em que se o atravessa para encontrar atrás 

dele um sentido” (ORLANDI, 2010, p.16), procurando o que o texto “quer” dizer. Mas 

a questão é avaliar: como este texto significa? 

A proposta deste estudo é investigar a constituição do ethos de 

sustentabilidade do Guia, principalmente as evidências que podem indicar discursos 

pedagógicos, doutrinários e autoritários.  

Vamos investigar o modelo de empresa sustentável que a publicação 

sugere/impõe ao leitor. E avaliar se a noção de sustentabilidade foi ressignificada 

desde o lançamento da publicação no ano 2000. 

O Guia Exame coloca em circulação saberes constituídos sócio-

historicamente em um processo em que, ao mesmo tempo em que os afeta, também 

é afetado por eles. 
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4.1 GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2000 (LANÇAMENTO) 

Capa 

  

 

 

Para um leitor eventual da revista Exame, não assinante, que manuseou o 

primeiro exemplar do Guia de Boa Cidadania Corporativa, desmembrado da edição 

nº 785 de Exame, cujo Guia foi parte integrante, a capa da publicação pode ter 

gerado alguma confusão. A primeira capa do Guia saiu muito parecida com a da 

revista Exame, num primeiro momento, o leitor pode ter achado que era a Exame. 

A marca Exame foi aplicada no Guia de Boa Cidadania Corporativa, 

exatamente no mesmo lugar, e do mesmo jeito, que a revista normalmente utiliza.  

Ver acima capa Exame da edição nº 785, colocada ao lado do Guia para avaliação.  

O Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa nasceu sem uma identidade visual 

própria, seguiu a mesma da revista Exame. A ideia foi utilizar ethos de persuasão, 

Exame está no mercado desde 1967 e se intitula em seu site “como a maior e mais 

influente publicação de negócios e economia do país” (Exame..., 2015). Para 

Maingueneau (2008), só é possível criar a persuasão se o leitor puder ver no 

orador/revista Exame/Guia o mesmo ethos que o dele. Nos dados de circulação da 

Figura 11-Guia de Boa Cidadania Corporativa, 2000 Figura 12 - Revista Exame, nº 24, 29/nov/2000 
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revista Exame, a grande maioria de leitores é assinante: 77%15, levando-se em 

consideração uma tiragem média de 139.000 exemplares. Notamos, nesse sentido, 

uma transferência da notoriedade e prestígio da revista Exame para o seu produto – o 

Guia.  

As imagens dos ícones de pessoas iguais, sem fisionomia, de mãos dadas e 

presos pelos pés, quer transmitir união. Parece que o Guia vai “guiar” as 

pessoas/empresas que adotarem o modelo de cidadania corporativa – a do Guia.  A 

escolha das cores – amarelo e vermelho – sugere uma luz solar, o Guia de Boa 

Cidadania Corporativa vem sobreposto aos ícones em preto. A tipologia utilizada e a 

escolha da cor preta para aplicar o nome da publicação reforçam a autoridade do 

“guia” que conduz as pessoas e a conotação pesada da capa.  

Outra coisa que chama atenção é que a capa não traz nenhuma chamada. 

Mas a força está na composição da cenografia, nos seus quatro elementos: a Exame 

na cena enunciativa faz o papel de fiador; os ícones das pessoas retratam o leitor 

(empresário/executivo/empreendedor/acionista) seguindo as indicações do seu 

“guia”.  Uniformidade, adesão e coesão, nos modelos dos projetos. Assim o terceiro 

elemento, o Guia de Boa Cidadania Corporativa, o nome da publicação, indica o 

ethos de condutor16 na cena – o “guia”. O último é um selo do Guia, no canto inferior 

esquerdo. 

As capas vendem revistas! Atualmente, o Guia pode ser comprado 

separadamente da revista Exame nas bancas, o que significa dizer que ele se tornou 

um produto independente. Nos seus primeiros anos, a publicação foi parte integrante 

da revista Exame. Os assinantes continuam recebendo-o juntamente com Exame.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

15 Fontes: IVC - Média Mar/14 a Fev/15; em Mídia Kit Exame; Disponível em:< 

http://publicidade.abril.com.br/marcas/exame/revista/publicacoes-especiais> Acesso em: 27 jul.15. 
 
16 “Condutor é o que ou o que conduz; que ou que transmite; que ou aquele que dirige, guia; que ou que 

encaminha, guia ou chefia” (DICIONÁRIO HOUAISS, 2001). 

http://publicidade.abril.com.br/marcas/exame/revista/publicacoes-especiais
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Carta do Editor 

Figura 13 – Carta do Editor, Guia de Boa Cidadania Corporativa, 2000. 

17 

 

Esta é a primeira e única “carta do editor”, as próximas serão nomeadas de 

“carta ao leitor” pela publicação. Sem dúvida, o tom, a vocalidade, do discurso é 

dirigido ao leitor. Não se trata simplesmente de um editorial que ressalta os pontos 

principais da edição, aliás, todas as cartas pouco se parecem com isso. O caráter e 

corporalidade do fiador, a Exame, no caso aqui representada por Cláudia Vassallo 

que assina a carta, aliados aos estereótipos que se enlaçam na cena de enunciação, 

constituem o ethos do condutor – que remete à capa. A cenografia da capa como 

avaliamos, também constituiu o ethos do condutor.  

                                            

17 EMPRESAS QUE VEEM MAIS LONGE 

O LANÇAMENTO DESTE GUIA É, ANTES DE MAIS NADA, UM REFLEXO DAS PROFUNDAS MUDANÇAS pelas quais o mundo 
corporativo – e, mais especificamente, as empresas brasileiras – vem passando nos últimos anos. As empresas não deixaram de 
buscar a excelência de seus produtos. Continuam perseguindo níveis cada vez maiores de produtividade. Jamais viveram tão 
intensamente os desafios da concorrência. Estão, sim, interessadas no lucro. É mais do que desejável que as coisas continuem 
assim – é vital. A grande diferença é a descoberta progressiva de que lucro, produtividade e imagem da marca só serão conseguidos 
e mantidos de forma consistente por empresas genuinamente cidadãs. O que define uma empresa socialmente responsável é a 
forma como ela busca o sucesso e a sustentação de seu negócio. Não há nenhuma benemerência nisso. Nenhum bom-mocismo 
gratuito. Há, isso sim, valores, crenças, estratégia e visão de futuro. O mercado – essa entidade quase abstrata que compra os 
produtos e serviços da empresa e garante sua sobrevivência – não tem sido generoso com companhias ensimesmadas. Ele 
exige o mínimo de comprometimento e cumplicidade com as aspirações da sociedade, dos funcionários, dos clientes e dos 
acionistas. Neste GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA você encontrará algumas das melhores práticas de 
responsabilidade social corporativa no Brasil. Encontrará, também, aquele que talvez seja o maior levantamento já feito sobre 
ações desenvolvidas por empresas em benefício da sociedade. São atitudes que despertam a admiração do mercado, o respeito 
da sociedade. E esses costumam ser os melhores resultados que um negócio pode esperar para si próprio.   
Cláudia Vassallo 
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Para Maingueneau (2014), o fiador é constituído pelo leitor com base em 

indícios textuais de diversas ordens, atribui-se a ele um caráter (traços psicológicos) 

e uma corporalidade (mover-se no espaço social/comportamento/estereótipos), nos 

discursos escritos é a “vocalidade” que nos permitem relacioná-los a uma fonte 

(corpo do enunciador), o “tom” específico nos dá pistas de quem disse. Essas são 

dimensões fazem parte da identidade, de um posicionamento discursivo. Aqui 

retomamos os passos teóricos de como chegamos ao fiador da cena – a Exame. 

A razão do lançamento do Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa é 

justificada pelo contexto histórico de transformações que o “mundo corporativo” 

enfrentava na virada do milênio. A globalização avançava fronteiras e caminhava 

para a criação dos blocos econômicos, tanto empresariais como de nações e países.  

As mudanças causadas pela tecnologia/telecomunicações/informática 

alterando as formas de trabalhar, se relacionar e viver. O modus operandi das 

empresas mudando completamente suas estruturas humanas, físicas e de gestão, o 

jogo de forças mudou para uma nova ordem global: para a econômica-tecnológica. 

Essa natureza de poder foi alterada no final do século XX deixou de ser político-

ideológica. 

O fiador alia-se às empresas no que diz respeito aos novos desafios da 

concorrência, produtividade e a manutenção do lucro, e assim estabelece, inicialmente, 

o ethos de parceria. Para, em seguida, mudar de tom e a cenografia ganhar um 

discurso professoral, o limite é tênue e às vezes esbarra no autoritário, em conexão 

com a capa novamente (o ethos de condutor). É quando o fiador começa com as 

definições, do que é uma empresa genuinamente cidadã e socialmente responsável.  

Temos a construção de uma conceituação: “O mercado – essa entidade quase 

abstrata que compra os produtos e serviços da empresa e garante sua sobrevivência 

– não tem sido generoso com companhias ensimesmadas”. O fiador cultuou o 

mercado, e sentenciou às empresas que não estavam acompanhando o ritmo imposto 

por ele e seus públicos em função do cenário de mudanças e transformações.  

O fiador mantém o discurso professoral, o ethos de condutor, guia o leitor 

para às vantagens de a empresa ser socialmente responsável e ao encerrar a carta 

temos uma argumentação: 

...encontrará algumas das melhores práticas de responsabilidade 
social corporativa no Brasil. Encontrará, também, aquele que talvez 
seja o maior levantamento já feito sobre ações desenvolvidas por 
empresas em benefício da sociedade. ... São atitudes que despertam 
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a admiração do mercado, o respeito da sociedade. E esses 
costumam ser os melhores resultados que um negócio pode esperar 
para si próprio (GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2000, 
p.4). 

 

Na verdade, instala-se um paradoxo.  Porque quando foram conceituadas as 

empresas socialmente responsáveis na construção do texto argumentativo, com 

linguagem conotativa afirmou-se: “Não há nenhuma benemerência nisso. Nenhum bom-

mocismo gratuito”. Ocorreu na cenografia o que Maingueneau (2004) determina como o 

processo de enlaçamento paradoxal. “A cenografia é ao mesmo tempo a fonte do 

discurso e aquilo que ele engendra; ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve 

legitimá-la” (MAINGUENEAU, 2004, p.87).  É a cenografia necessária para enunciar 

como convém inclusive, segundo o autor, a política, a ciência, filosofia ou para promover 

mercadorias em anúncios. Notamos que ocorreu exatamente isso nessa carta: primeiro o 

fiador sentenciou as empresas ensimesmadas, o mercado não é generoso com elas. E 

depois deu a solução, o leitor vai encontrar no Guia as melhores práticas de 

responsabilidade social e vai conquistar a admiração e respeito dos seus públicos.  

O título da carta tem a função de destacabilidade e utiliza uma linguagem 

conotativa e apelativa, “Empresas que veem mais longe”, consiste numa 

estereotipagem. A noção de estereótipo faz parte e é um processo inerente para o 

estabelecimento do ethos, no caso o ethos de condutor, para indexar modelos de 

empresas aos leitores (AMOSSY, 2014). Levando em conta o que já foi exposto 

aqui, as empresas que são exemplos das melhores práticas de responsabilidade 

social corporativa nas páginas do Guia são as “Empresas que veem mais longe”.  

Por se tratar de um item do nosso protocolo de análise, em todas as cartas 

vamos destacar as partes do texto que conceituam: filantropia, responsabilidade 

social e sustentabilidade. As expressões da carta que a publicação utiliza para 

definir a responsabilidade social corporativa são: 

  

A grande diferença é a descoberta progressiva de que lucro, 
produtividade e imagem da marca só serão conseguidos e mantidos 
de forma consistente por empresas genuinamente cidadãs. O que 
define uma empresa socialmente responsável é a forma como ela 
busca o sucesso e a sustentação de seu negócio. Não há nenhuma 
benemerência nisso. Nenhum bom-mocismo gratuito (GUIA  DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA, 2000, p.4). 
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Grande parte do texto é constituído por frases curtas, de efeito. Quando as 

frases são curtas não há espaço para o leitor elaborar interpretações diferentes, ou 

fazer eventuais argumentações:  

 

As empresas não deixaram de buscar a excelência de seus produtos. 
Continuam perseguindo níveis cada vez maiores de produtividade. 
Jamais viveram tão intensamente os desafios da concorrência. 
Estão, sim, interessadas no lucro. É mais do que desejável que as 
coisas continuem assim – é vital. ... O que define uma empresa 
socialmente responsável é a forma como ela busca o sucesso e a 
sustentação de seu negócio. Não há nenhuma benemerência nisso. 
Nenhum bom-mocismo gratuito. Há, isso sim, valores, crenças, 
estratégia e visão de futuro. ... Ele exige o mínimo de 
comprometimento e cumplicidade com as aspirações da sociedade, 
dos funcionários, dos clientes e dos acionistas. Neste Guia Exame de 
Boa Cidadania Corporativa você encontrará algumas das melhores 
práticas de responsabilidade social corporativa no Brasil (GUIA DE 
BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2000, p.4). 

 

O ethos do texto é o de condutor (de “guia” e de professor, às vezes 

autoritário), que faz interface com o nome da publicação estampado na capa que 

exerce o mesmo ethos – “guiar” o leitor no sentido de ser uma estratégia discursiva, 

de levar o leitor aos objetivos da publicação, para um modelo de empresa 

socialmente responsável.  
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4.2 GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2001 

Capa 

 

Figura 14 – Guia de Boa Cidadania Corporativa, 2001 

 

 

Figura 15 – Selo do Guia de Boa Cidadania Corporativa, 
2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa segunda capa do Guia de Boa Cidadania Corporativa é alegre e 

iluminada. A identidade visual da publicação continua sendo a mesma, a da revista 

Exame e com chamadas na parte superior ficou ainda mais parecida. A revista 

Exame é o fiador da cena enunciativa, o Guia de Boa Cidadania Corporativa 

também se mantém no papel de ethos de condutor que “guia” o leitor – o girassol – 

para luz solar.  A construção da cena dominante utiliza o recurso da metáfora, o 

girassol acompanha o sol para se manter em um lugar iluminado – e essa é a função 

do “guia”, conduzi-lo para luz.  

Apesar dos múltiplos sentidos e ambivalência da flor, a escolha da foto do 

girassol sangrada na capa – para representar o leitor – como elemento central da 

cenografia compõe a cena do sucesso e estabelece a relação com cronografia da 

cena, a data de capa da revista Exame, segunda quinzena de novembro de 2001: 

dois meses após os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center, na cidade 
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de Nova York o mundo vivia as incertezas do início da chamada guerra ao 

terrorismo.  Na cenografia o enunciador (o fiador) é relacionado ao momento e lugar 

em que o discurso surge, o leitor reconstrói a cena de um discurso por meio dessas 

pistas (MAINGUENEAU, 2014). 

O girassol na cenografia quer transmitir felicidade, calor e renascimento. A flor 

está seguindo o fiador na cena, que o “guia” para a vitalidade e energia positiva do 

sol. O fiador quer passar segurança ao leitor, ou a sensação, que Guia Exame de 

Boa Cidadania Corporativa poderia ajudá-lo e que seria um alento naquele momento 

de turbulência global. O aspecto bipolar da flor deve ser lembrado, aqui não só no 

que diz respeito à ausência do sol ou ao efeito que ocorre com ela ao anoitecer, mas 

sim pensar na consequência do leitor que não seguir o seu “guia”: fechar-se.  

O ethos pedagógico fica evidente no tom professoral das chamadas: “Como 

elaborar um balanço social”; “Conheça as 11 empresas brasileiras modelos de 

cidadania em 2001”.  

O selo do Guia de Boa Cidadania Corporativa desse ano foi alterado, ele faz 

uma alusão ao Guia do ano 2000, com a inclusão dos ícones das pessoas.  
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Carta ao Leitor 

 

Figura 16 - Carta ao Leitor. Guia de Boa Cidadania Corporativa, 2001 

18 

 

 

 

A partir de 2001, todas as cartas são dirigidas ao leitor e vamos estabelecer 

que em todas o fiador sempre será a revista Exame, representada por Cláudia 

Vassallo que assina o texto.  

A cena de enunciação desta carta é mesma da capa, não aborda nenhum 

destaque da edição, ilustra parte da imagem da flor sangrada no canto superior direito e 

no título. A argumentação do texto com uma linguagem conotativa, figurada e 

metafórica apenas explica a capa.  E o texto tem razão, o girassol “traz consigo uma 

porção de simbologias”. O Guia de Boa Cidadania Corporativa se mantém no seu papel 

de ethos de condutor, quando o texto afirma: que o girassol “Pode significar a ligação 

entre os diversos elos da sociedade em torno de um objetivo comum”; “Empresas 

                                            

18 ASSIM COMO GIRASSÓIS  

O girassol que ilustra a capa desta segunda edição do GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA traz consigo 
uma porção de simbologias. Pode significar a ligação entre os diversos elos da sociedade em torno de um 
objetivo comum. Pode, também, representar vitalidade e a busca pela luz, pela transparência. Empresas 
socialmente responsáveis são como girassóis. Acreditam na importância de cada parceiro com o qual se 
relacionam. Buscam a transparência. Creem no desenvolvimento de um negócio melhor, no progresso da 
sociedade. Em momentos de conturbação política e econômica, de insegurança incerteza e perplexidade – 
momentos como os que vivemos em 2001 –, valores como esses são uma espécie de aposta no futuro e na 
perenidade.  Por Cláudia Vassallo 
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socialmente responsáveis são como girassóis. Acreditam na importância de cada 

parceiro com o qual se relacionam”. O fiador utiliza-se desse quadro cênico do texto 

para legitimar a cenografia, o ethos de condutor do “guia” e o estereótipo das empresas 

socialmente responsáveis – retratado pelo Guia de Boa Cidadania Corporativa. 

O fiador encerra a carta em tom professoral e caráter profético, depois de 

descrever o cenário perturbador enfrentado globalmente em 2001, cujo início foi o 

ataque de 11 de setembro em Nova York, ressalta que só as empresas socialmente 

responsáveis terão futuro e estão aptas a conquistar a perenidade (objetivo de toda 

organização). Nessa argumentação o enunciador procura se identificar com os 

leitores, usando os seus objetivos corporativos como chamariz para “guiá-los” no 

caminho da responsabilidade social.  

As expressões da carta que a publicação utiliza para definir a 

responsabilidade social corporativa equivalem a 40% do texto:  

 

Pode significar a ligação entre os diversos elos da sociedade em 
torno de um objetivo comum. Pode, também, representar vitalidade e 
a busca pela luz, pela transparência. Empresas socialmente 
responsáveis são como girassóis. Acreditam na importância de cada 
parceiro com o qual se relacionam. Buscam a transparência. Creem 
no desenvolvimento de um negócio melhor, no progresso da 
sociedade (GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2001, p.4). 

 

Nesta edição, a grande parte do texto também se utiliza de frases curtas:  

O girassol que ilustra a capa desta segunda edição do Guia de Boa 
Cidadania Corporativa traz consigo uma porção de simbologias. 
Pode significar a ligação entre os diversos elos da sociedade em 
torno de um objetivo comum. Pode, também, representar vitalidade e 
a busca pela luz, pela transparência. Empresas socialmente 
responsáveis são como girassóis. Acreditam na importância de cada 
parceiro com o qual se relacionam. Buscam a transparência. Creem 
no desenvolvimento de um negócio melhor, no progresso da 
sociedade (GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2001, p.4). 

  

O título dá uma destacabilidade lúdica à carta, “Assim como girassóis”, instaura 

memórias cinematográficas e de pinturas, faz a amarração do texto e converge com a 

capa. A linguagem metafórica compara as empresas responsáveis aos girassóis. O 

ethos do texto é o de condutor, ele guia o leitor utilizando a metáfora do girassol e 

enaltece as empresas socialmente responsáveis. A estratégia discursiva do ethos do 

condutor nos parece que é para fidelizar leitores e anunciantes ao Guia e revista 

Exame, bem como tem objetivo de institucionalizar e valorizar os rankings e 
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premiações da publicação. O que Charaudeau (2006) conceitua como sendo o 

“contrato de comunicação” entre as partes envolvidas.  

 

 

 

 

4.3 GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2002 

Capa 

 

Figura 17 – Guia de Boa Cidadania Corporativa, 2002 

 

 

 

 

A identidade visual da publicação foi adaptada e o nome para “Exame - 

Edição Especial”, deixou de ser só Exame. A denominação “Edição Especial” 

pressupõe uma edição fora do comum, não é adequada para uma publicação anual 

que está no seu terceiro número. O Guia continua sendo parte integrante de Exame, 

“não pode ser vendido separadamente”. 

A construção da cena enunciativa é apelativa, exagerada, baseada na 

afetividade. A constituição da cena se repete, com a utilização dos mesmos 

elementos e cenografia, apenas com a inclusão da imagem de um executivo. Na 
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cena o executivo (jovem, bonito, sorridente e bem vestido) está carregando com 

facilidade um coração muito maior que ele com o nome da publicação estampado. O 

enorme coração vermelho que se destaca no fundo branco – com a ilustração 

sangrada – faz o papel das empresas cidadãs, que são “guiadas” pelos modelos do 

Guia de Boa Cidadania Corporativa. 

Podemos dizer que o uso do efeito das imagens sangradas é o estilo da 

publicação, faz parte do seu projeto gráfico, ele vem sendo adotado desde a 

primeira edição do Guia. O que nos faz pensar no sentido de extrapolar as fotos e 

ilustrações para além de suas páginas: por razões estéticas, sem dúvida. Mas, 

também e, especialmente porque as imagens ganham muito mais força visualmente, 

ao delimitar/enquadrar uma foto restringimos o seu alcance na cenografia. 

O ethos afetivo irrompe e domina a cenografia e é estabelecido a partir do 

estereótipo das empresas cidadãs, evidenciado pelo coração, representando que 

elas são boas e têm um grande coração. Trata-se de uma analogia apelativa e 

metafórica, passa a ideia que a cidadania está ligada à afetividade.  

O ethos pedagógico com tom professoral na construção das chamadas 

também é recorrente: “Conheça 11 empresas brasileiras modelos de cidadania em 

2002”. A publicação está direcionando, ensinando, guiando o seu leitor para um 

modelo de empresa cidadã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Carta ao Leitor 

 

Figura 18 – Carta ao Leitor. Guia de Boa Cidadania Corporativa, 2002 

19 

 

O texto da carta faz um contraponto à capa, ele busca na argumentação uma 

postura agressiva com adjetivações como: “forma gloriosa”, “época de euforia”, “fim 

melancólico”, “poderoso sinal”.  E faz uma comparação simplista entre as empresas 

“infectadas pela ganância financeira” e as socialmente responsáveis.  

Embora o auge do escândalo financeiro da Enron20 tenha ocorrido entre o 

final de 2001 e início de 2002, ele é o destaque da carta do Guia que acompanhou a 

                                            

19 SINAIS 

O ano de 2002 certamente passará para a história do mundo corporativo. E não de forma gloriosa. Após uma época de euforia 
com as novas tecnologias e com o crescimento mundial, o fim melancólico de empresas como a americana Enron – sufocada 
por escândalos financeiros e, sobretudo, éticos – aparece como um poderoso sinal. Empresas infectadas pela ganância sem 
limites, companhias que desprezam valores básicos como compromisso com a verdade, honestidade, boa governança 
corporativa e transparência podem enganar algumas pessoas por algum tempo. Mas, definitivamente, não podem enganar 
todos durante todo o tempo. Episódios como esse, por outro lado, fortalecem as empresas que perseguem, no dia a dia, uma 
postura socialmente responsável. Empresas como as que você conhecerá nas páginas que seguem.   
P.S.: Neste ano, o GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA foi totalmente impresso em papel reciclado, produzido pela Cia. 
Suzano – patrocinadora de um dos projetos destaque desta edição. Buscamos, assim, a coerência cada vez mais cobrada no 
mundo empresarial.      Cláudia Vassallo 

 
20 Em dezembro de 2001, o mundo ainda abalado pelos atentados terroristas de 11 de setembro, foi surpreendido por um 

escândalo com dimensões globais, a descoberta de manipulações contábeis em uma das empresas mais admiradas dos 
Estados Unidos: a Enron. O fato deu início a um efeito dominó, com a constatação de práticas de manipulação em várias 
outras empresas, não só norte-americanas, mas no resto do mundo, resultando em uma crise de confiança em níveis inéditos 
desde a quebra da bolsa norte-americana em 1929. Ao longo de 2002, uma série de medidas regulatórias foi criada, tanto nos 
Estados Unidos quanto no mundo, inclusive no Brasil. Dentre estas medidas, destaca-se a Lei Sarbanes-Oxley, de 30 de julho 
de 2002, cujo grande objetivo é restaurar o equilíbrio dos mercados por meio de mecanismos que assegurem a 
responsabilidade da alta administração de uma empresa sobre a confiabilidade da informação por ela fornecida. O caso Enron 
entrou para história do capitalismo e mudou paradigmas globais de governança corporativa. 
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Exame, edição 782, com data de capa de 11/12/0221. Na verdade, é o ethos 

autoritário e agressivo do discurso aliados ao caráter e corporalidade adotados pelo 

fiador é que ficam latentes.  

A capa do Guia enaltece com o ethos afetivo as empresas cidadãs, estoura e 

sangra o grande coração vermelho. E coloca na chamada: “Conheça 11 empresas 

brasileiras modelos de cidadania em 2002”. Em contrapartida, o texto da carta ao 

leitor define as empresas que não são cidadãs, como se fossem um exemplo do mal:  

 

o fim melancólico de empresas como a americana Enron – sufocada por 
escândalos financeiros e, sobretudo, éticos – aparece como um 
poderoso sinal. Empresas infectadas pela ganância sem limites, 
companhias que desprezam valores básicos como compromisso com a 
verdade, honestidade, boa governança corporativa e transparência 
podem enganar algumas pessoas por algum tempo (GUIA DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA, 2002, p.3). 

 

O título da carta, “Sinais”, é ambíguo e dá a impressão que a carta vai tratar 

de tendências. Ele traz uma ilustração – sangrada – lúdica de um arco-íris 

circundando o título, que nada tem a ver com ethos autoritário e agressivo do texto, 

a ilustração faz a conexão com o tom afetivo da capa. No texto, o “sinal” do título 

aparece: “o fim melancólico de empresas como a americana Enron – sufocada por 

escândalos financeiros e, sobretudo, éticos – aparece como um poderoso sinal”. O 

texto faz contrapontos com ele mesmo ou com a capa, a intenção é distinguir, 

segundo os modelos do Guia Exame, as empresas cidadãs/afetivas das empresas 

não cidadãs/desonestas. O ethos do condutor, com tom professoral, busca uma 

argumentação no texto de um professor tradicional de antigamente que ensinava e 

convencia os seus alunos pelo medo. 

O fiador utilizou-se de duas cenas validadas para reforçar o seu ethos 

autoritário: “O ano de 2002 certamente passará para a história do mundo corporativo”. 

“...enganar algumas pessoas por algum tempo. Mas, definitivamente, não podem 

enganar todos durante todo o tempo”. Para Maingueneau (2004), cenas validadas são 

aquelas que já estão na memória coletiva, são estereótipos autonomizados, 

descontextualizados e tem a função de auxiliar a constituição do ethos. 

                                            

21 Apenas a título de registro, o cenário brasileiro no final do ano de 2002 foi marcado pela expectativa da posse 

do petista Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de presidente da república – que ocorreu em janeiro de 2003. 
  



90 

 

Ao encerrar o texto, o fiador vitimiza as empresas socialmente responsáveis 

para em seguida enaltecê-las.  O ethos de condutor só se evidencia na última linha da 

carta, quando o leitor é “guiado” a conhecer os modelos de empresa do Guia de Boa 

Cidadania Corporativa: “Episódios como esse, por outro lado, fortalecem as empresas 

que perseguem, no dia a dia, uma postura socialmente responsável. Empresas como 

as que você conhecerá nas páginas que seguem”.  Essa construção argumentativa se 

assemelha a moral da história encontrada nos contos e fábulas infantis.  

A utilização de alguns verbos no texto reforça o ethos autoritário e tom 

agressivo da carta: enganar (aparece duas vezes), infectar, perseguir e sufocar.  

Nesta edição, a utilização das frases curtas não foi exagerada: 

 
O ano de 2002 certamente passará para a história do mundo 
corporativo. E não de forma gloriosa. [...] Mas, definitivamente, não 
podem enganar todos durante todo o tempo. ... Empresas como as 
que você conhecerá nas páginas que seguem (GUIA DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA, 2002, p.3). 

 

Chama atenção a observação que o enunciador fez ao mencionar que a 

edição do Guia vai utilizar o papel reciclado da Suzano e que ela patrocina um dos 

projetos destaque da edição, ainda mais depois de encampar no texto da carta o 

ethos autoritário e de condutor que “guia” e define as empresas cidadãs como éticas. 

Apesar do Guia justificar o uso do papel: “Buscamos, assim, a coerência cada vez 

mais cobrada no mundo empresarial”. Não estamos questionando a escolha do 

papel, mas nos parece incoerente e contraditória a publicação da observação na 

Carta ao Leitor ou em qualquer outro espaço do Guia. Ao misturar departamentos da 

publicação, a redação/comercial/produção gráfica, o enunciador perdeu a sua 

isenção no texto e deixa algumas dúvidas em relação à postura ética da publicação. 

O papel reciclado da Suzano (o Reciclato) foi o pioneiro do mercado brasileiro, 

mas antes de ser vendido em escala industrial, na década de 1990 já era possível 

utilizá-lo para impressão de materiais das empresas – esta pesquisadora fez muitos 

trabalhos de comunicação impressos com o papel logo que ele surgiu. Ou seja, não 

havia novidade nenhuma na ocasião em relação à existência do papel reciclado da 

empresa e mesmo se houvesse não seria justificativa para a publicação da observação. 
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4.4 GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2003 

Capa 

Figura 19 – Guia de Boa Cidadania Corporativa, 2003 

 

 

 

O visual do cabeçalho da publicação foi alterado novamente, “Exame - Edição 

Especial” aparece aplicado de outro jeito. O Guia de Boa Cidadania Corporativa 2003 

começou a ser vendido em bancas, separadamente da revista Exame por R$12,90 – 

os assinantes continuam recebendo o Guia junto com a revista Exame, como um 

bônus. No seu quarto ano de existência o Guia tornou-se um produto editorial 

independente, mas a Exame mantém explícita transferência da sua identidade e 

notoriedade à publicação.  O Guia ainda não tem a sua marca e identidade visual.  

Esta capa faz uma referência à capa do Guia de 2002, traz o elemento 

“coração” – trabalha a memória discursiva, o interdiscurso22, do ethos afetivo que as 

empresas cidadãs têm grande coração e são éticas – novamente à cena 

enunciativa. A cenografia traz ao fundo um efeito visual promocional chamado 

“splash”, que exalta o ethos vendedor da cena, trata-se de um recurso argumentativo 

que tenta passar uma estética moderna de história em quadrinhos. Na cena o 

                                            

22 As condições de produção do discurso incluem os sujeitos, a situação e a memória discursiva (interdiscurso). 

A memória discursiva tem suas características próprias e é trabalhada pela noção de interdiscurso, que consiste 
no chamado saber discursivo: “é o já dito que constitui todo dizer” (ORLANDI, 2010 p.21). 
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executivo na ilustração é o fiador (Exame), não tem expressão facial/rosto, ele está 

com a sua mala aberta vendendo ao leitor o conceito/modelo de empresa cidadã do 

Guia de Boa Cidadania Corporativa. A constituição da cenografia traz uma 

argumentação metafórica e apelativa, com viés mercadológico. 

O ethos pedagógico (com o tom professoral) continua guiando os leitores 

para o modelo da publicação nas chamadas da capa: “As 11 empresas-modelo e os 

projetos sociais de destaque em 2003”; “Como avaliar se as ações sociais da sua 

empresa estão mesmo dando resultados”. As empresas modelo destaque da edição 

permanecem onze.  
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Carta ao Leitor 

 

Figura 20 – Carta ao Leitor. Guia de Boa Cidadania Corporativa, 2003 

23 

 

Esta é a carta ao leitor que apresenta texto mais longo até agora, faz 

referência às matérias de destaque da edição e critérios do Guia, daqui para frente 

esse será o padrão adotado quase sempre pela publicação. Essa valorização do 

espaço e conteúdo da carta ao leitor foi justamente no número que foi para as 

bancas, o que não nos parece uma coincidência. Ou seja, as mudanças ocorreram 

                                            

23 SÓ BONS NEGÓCIOS / SÃO NEGÓCIOS / RESPONSÁVEIS  

Há alguns meses, durante um encontro de executivos e especialistas em Terceiro Setor, o presidente de uma grande 
siderúrgica brasileira controlada por um grupo europeu fez um relato sobre o crescente desafio de provar aos acionistas 
que responsabilidade social corporativa, no final das contas e no longo prazo, significaria lucros maiores. “Esse é o 
discurso”, disse ele na ocasião. “Mas os stockholders, ao mesmo tempo que pressionam por maior responsabilidade 
ambiental e social por parte da companhia, exigem resultados palpáveis”. 
Não há nada de errado na postura e na cobrança exercida pelos investidores. É preciso ficar claro que a 
responsabilidade social corporativa se torna inviável quando o negócio vai mal. O coração da sustentabilidade – esse 
conceito tão perseguido hoje no mundo dos negócios – apoia-se em três grandes pilares: desenvolvimento social, 
responsabilidade ambiental e viabilidade das empresas. Negócios doentes – nas finanças, nas estratégias e na gestão 
– jamais serão negócios socialmente responsáveis no longo prazo. Não gerarão nem manterão empregos. Não 
contribuirão para gerar nem para aumentar a renda de seus funcionários. Ficarão impossibilitados de participar de 
qualquer iniciativa de investimento social privado e, portanto, não contribuirão para o desenvolvimento das 
comunidades que os cercam, da sociedade e do país.  
Deixar claro a importância estratégica de responsabilidade social e sua estreita ligação com o negócio talvez seja o 
principal desafio do GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA. Nesta edição, você encontrará 11 exemplos de 
empresas que, cada uma à sua maneira, com acertos e falhas, acreditam que ação social eficiente e sucesso nos 
negócios devem caminhar juntos. Neste ano, para chegar aos modelos de cidadania corporativa, a equipe de EXAME 
aprofundou os critérios de análise e verificação dos questionários enviados pelas empresas participantes. (Neste trabalho, 
merece destaque a atuação da editora Cynthia Rosenburg, que durante um ano se dedicou ao aprimoramento do guia.) A 
seleção dos projetos sociais desenvolvidos ou apoiados pelas corporações contou com a parceria do Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas (GIFE). Num ano em que a questão social entrou na pauta da maioria das empresas, esperamos 
ter correspondido ao nosso enorme desafio.           

Cláudia Vassallo 
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porque agora o Guia é vendido nas bancas. Há possibilidade de se conquistar um 

público leitor para ele, independente da revista Exame. 

Com o intuito de se aproximar do leitor, criar empatia, no primeiro parágrafo 

temos uma construção argumentativa em tom coloquial, o fiador relata uma 

experiência pessoal e estabelece o ethos de parceria. A vocalidade, caráter e a 

corporalidade que facilmente se atribui ao fiador nesse texto o credenciam como 

um/o “guia” de responsabilidade social. Retomando o conceito de ethos que é um 

processo de influência sobre o outro, aqui o Guia/Exame utilizou um tema relevante 

– responsabilidade social corporativa no longo prazo significa lucros maiores – para 

os leitores para conseguir aproximar-se. O ethos faz parte de uma maneira de dizer, 

está ligado ao ato de enunciação, só é possível criar a persuasão se o auditório 

puder ver no orador o mesmo ethos que o dele (MAINGUENEAU, 2014). 

No segundo parágrafo o recurso utilizado na construção argumentativa é 

novamente a metáfora (nas cartas ao leitor anteriores também!), o que torna a 

linguagem subjetiva, figurada ou emotiva. E o ethos condutor (sempre com tom 

professoral autoritário) começa a “guiar” o leitor na conceituação de responsabilidade 

social que nos remete à carta ao leitor da edição passada, cuja questão central foi o 

escândalo financeiro da Enron: “É preciso ficar claro que a responsabilidade social 

corporativa se torna inviável quando o negócio vai mal”. “Negócios doentes – nas 

finanças, nas estratégias e na gestão – jamais serão negócios socialmente 

responsáveis no longo prazo”. Aqui o estereótipo criado para que a cena se apoie é o 

de “negócios doentes”, na edição de 2002 eram das “empresas infectadas”. 

Ainda no segundo parágrafo, depois de afirmar que “a responsabilidade social 

corporativa se torna inviável quando o negócio vai mal”, em seguida, pela primeira vez a 

palavra sustentabilidade é citada numa carta ao leitor, a cenografia faz conexão com a 

capa porque faz menção ao coração: “O coração da sustentabilidade – esse conceito 

tão perseguido hoje no mundo dos negócios – apoia-se em três grandes pilares: 

desenvolvimento social, responsabilidade ambiental e viabilidade das empresas”. Será 

interessante observar nas próximas edições se o conceito de sustentabilidade era “tão 

perseguido” pelo mundo corporativo no final de 2003, talvez o sentido atribuído ao 

grande coração da capa de 2002 – de empresas cidadãs – e a responsabilidade social 

corporativa comecem a ganhar o significado de sustentabilidade.   
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O fiador torna conhecido o propósito do Guia e faz um link com a capa: “Deixar 

claro a importância estratégica de responsabilidade social e sua estreita ligação com o 

negócio talvez seja o principal desafio do Guia de Boa Cidadania Corporativa”.  

É a primeira vez que a carta ao leitor dedica 1/3 do espaço para tratar 

efetivamente do que o leitor vai encontrar nas páginas do Guia, tratou também do 

aprimoramento dos critérios da análise dos questionários recebidos das empresas 

que querem ser selecionadas como “modelo”, as quais “acreditam que ação social 

eficiente e sucesso nos negócios devem caminhar juntos”.  

As expressões da carta que o Guia utiliza para definir a responsabilidade 

social corporativa e sustentabilidade:  

É preciso ficar claro que a responsabilidade social corporativa se 
torna inviável quando o negócio vai mal. O coração da 
sustentabilidade – esse conceito tão perseguido hoje no mundo dos 
negócios – apoia-se em três grandes pilares: desenvolvimento social, 
responsabilidade ambiental e viabilidade das empresas (GUIA DE 
BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2003, p.3). 

 

O recurso das frases curtas continua sendo utilizado no texto, o que também 

demonstra o tom impositivo das narrativas: 

“Esse é o discurso”, disse ele na ocasião. Não há nada de errado na 
postura e na cobrança exercida pelos investidores. É preciso ficar 
claro que a responsabilidade social corporativa se torna inviável 
quando o negócio vai mal. [...] Não contribuirão para gerar nem para 
aumentar a renda de seus funcionários.[...] Deixar claro a importância 
estratégica de responsabilidade social e sua estreita ligação com o 
negócio talvez seja o principal desafio do Guia de Boa Cidadania 
Corporativa.[...] Num ano em que a questão social entrou na pauta 
da maioria das empresas, esperamos ter correspondido ao nosso 
enorme desafio (GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2003, 
p.3). 

 

A imagem que ilustra a carta ao leitor parece a foto de um quadro, com traços 

simples/modernos, são rostos de várias pessoas, que criam o estereótipo da 

sociedade brasileira. A linguagem visual não tem nada a ver com a capa e tem parte 

do título da carta sobreposto em negativo na imagem. Ou seja, o título da carta ao 

leitor faz parte da imagem. O título funciona como um elemento de destacabilidade e 

se sobressai na cena, porque são três linhas que o compõem, sem pontuação: Só 

bons negócios / São negócios / Responsáveis. Permitindo, assim, opções diferentes 

de leitura e a formação de vários títulos.  
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4.5 GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2004 

 

Capa 

Figura 21 – Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa, 2004 

 

 

 

Na sua quinta edição o Guia Exame (de Boa Cidadania Corporativa) ganhou 

uma identidade visual. Era uma questão que nos intrigava, mas vale observar que a 

Boa Cidadania Corporativa não faz parte do cabeçalho da publicação. O título 

grafado no cabeçalho é Guia Exame 2004. A Boa Cidadania Corporativa, na capa 

tem um tratamento de grande destaque da edição e traz as suas 

chamadas/matérias.  

Com a adoção do título e marca Guia Exame nos parece que a publicação 

ganhou dignidade, e ao mesmo tempo deixou muito fácil a possibilidade de adaptar-se 

a mudanças. Notamos pelas pistas encontradas na capa que convivem 

simultaneamente na cenografia os temas/conceitos: de filantropia, responsabilidade 

social, cidadania corporativa e meio ambiente – início do que vai tornar-se a 

abordagem da sustentabilidade. O que reforça a adoção do nome Guia Exame, ele é 

adequado porque pode adaptar-se a eventuais alterações editoriais. O cenário global 

e o mundo empresarial viviam transformações cada vez mais rápidas e acentuadas, 

principalmente nas áreas de tecnologia e economia/negócios/gestão.  
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Apesar do novo projeto gráfico e visual mais moderno, a composição dos 

elementos da capa continua a mesma. Temos uma cena de anunciação com o recurso 

argumentativo baseado na força que os seus elementos refletem: o cabeçalho, as 

chamadas no centro e os ícones das pessoas. A linguagem como sempre é metafórica, 

bem como a imagem dos ícones das pessoas é sangrada para gerar visualmente mais 

impacto.  

Notamos que a partir da alteração dos critérios de avaliação das empresas no ano 

passado, surgiu uma categoria de ações sociais listadas com 800 organizações, que 

avalia nove áreas: criança e adolescente; cultura; educação; saúde; geração de renda; 

meio ambiente; terceira idade; financiamento de projetos e portadores de deficiências. O 

número de empresas modelo de responsabilidade social passou de 11 para 10. E a 

publicação ainda tem a categoria de projetos sociais de destaque. A princípio parece um 

exagero, um chamariz para atrair leitores e a inscrição de empresas.  
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Carta ao Leitor 

Figura 21 – Carta ao Leitor. Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa, 2004 

24 

 

 

A cenografia do texto busca uma argumentação informativa, o enunciador (o 

fiador/Exame) se utiliza da célebre polêmica criada pelo economista Milton 

Friedman, que deu origem aos primeiros debates sobre a responsabilidade social 

                                            

24 ENTRE O MUNDO IDEAL E O REAL  

O americano Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia em 1976 e um dos mais ferrenhos defensores do 
liberalismo econômico, certa vez declarou que a única responsabilidade social que uma empresa carrega é 
aquela que a obriga a pagar o maior dividendo possível a seus acionistas. Ações sociais, preocupação com 
populações carentes, voluntariado empresarial – tudo isso seria uma distorção. Friedman não se disse contra a 
prática da filantropia, desde que fosse realizada com o recurso de pessoas físicas, e não com o de companhias.  
Não há como dizer que ele esteja errado. No mundo ideal, as empresas pagariam seus impostos – e eles seriam 
razoáveis e não escorchantes como os que temos de suportar – e deixariam a cargo do Estado a obrigação de garantir 
condições mínimas de saúde, educação e segurança à sociedade. Talvez um dia cheguemos a essa realidade. Mas o 
que se vê, hoje, é um mercado consumidor que vai contra as posições de Friedman. Ao mesmo tempo que exige 
preços competitivos, produtos de qualidade e atendimento de primeira, o mercado valoriza empresas que 
desempenham um papel que vai além da remuneração ao acionista – sobretudo em países com grande desigualdade 
social como o Brasil. 
Não se trata apenas de filantropia, mas de posturas éticas, responsáveis para com funcionários, clientes e meio 
ambiente, e transparentes. No mundo real, comportamentos desse tipo acabam por ajudar as companhias a 
cumprir a missão preconizada por Friedman e por outros defensores do liberalismo. Na média, empresas 
socialmente responsáveis alcançam um desempenho melhor em seus negócios e garantem, dessa forma, lucros 
maiores a seus acionistas. Isso explica o aumento, ano a ano, do número de empresas participantes deste guia. Em 
2004, em sua quinta edição, a publicação avaliou a postura de responsabilidade social de 256 empresas dos mais 
diversos portes, setores e origens. Juntas elas desenvolvem ou apoiam quase 1.200 projetos sociais. Há, 
certamente, uma vontade genuína de construir uma sociedade melhor. Mas, muito mais que isso, há o desejo de 
tornar os negócios melhores. Como defende Peter Drucker, o pai da administração moderna, ao incorporar a 
responsabilidade social como estratégia essas empresas estão perseguindo a própria perenidade.                                               
Cláudia Vassallo 
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empresarial em 1962, para em tom professoral “guiar” o leitor pelos conceitos e 

modelos do Guia EXAME.  

A partir do título da carta “Entre o mundo ideal e o real”, o enunciador vai 

criando os estereótipos dos dois mundos dicotômicos para determinar o ethos. Ele 

adapta sua apresentação de si aos esquemas coletivos que ele crê que sejam 

valorizados pelos leitores (AMOSSY, 2014). Com isso, o enunciador afirma que no 

mundo ideal Friedman tem razão e estabelece um ethos de parceria com o leitor:  

 

Não há como dizer que ele esteja errado. No mundo ideal, as 
empresas pagariam seus impostos – e eles seriam razoáveis e não 
escorchantes como os que temos de suportar – e deixariam a cargo 
do Estado a obrigação de garantir condições mínimas de saúde, 
educação e segurança à sociedade. Talvez um dia cheguemos a 
essa realidade (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2004, p.3). 

 

Para retratar o mundo real o enunciador utiliza os modelos do Guia com a 

mesma argumentação, tom professoral e ethos de parceria: o mercado consumidor 

vai contra as posições de Friedman; o mercado valoriza empresas que 

desempenham um papel que vai além da remuneração ao acionista; empresas 

socialmente responsáveis alcançam um desempenho melhor em seus negócios e 

garantem lucros maiores a seus acionistas. 

Na argumentação em tom professoral dos dois mundos – o ideal e o real –, o 

enunciador coloca o Guia no mundo real ao explicar/justificar que todos os anos o 

número de empresas participantes aumenta na publicação. E que o propósito do 

Guia é tornar os negócios melhores.  O ethos de parceria é evidente, o enunciador 

se aproximou do leitor, porque o mundo real é mundo do seu leitor – o das 

empresas.  

E no século XXI o mundo real das empresas é buscar atender as expectativas 

da sociedade, dos seus clientes e consumidores. Hoje manter um bom 

relacionamento com os seus públicos de interesse é um diferencial e uma 

necessidade das empresas, estabelecer diálogos e se comunicar com transparência 

ainda é um desafio para quase todas as organizações. O propósito da publicação é 

tornar os negócios melhores, no sentido que a responsabilidade social e 

sustentabilidade representam anseios da sociedade.  

A cena de enunciação tem a função de legitimar o discurso, ela se desenvolve 

para constituir ao longo do texto o seu próprio espaço de fala para se aproximar do leitor, 
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esse processo é denominado por Maingueneau (2004) como enlaçamento paradoxal – 

como já ocorreu em edições passadas, a cenografia vai engendrando o discurso. O 

enunciador iniciou a sua argumentação explicando as crenças liberais de Friedman em 

relação à responsabilidade social, encerrou a carta com uma visão estratégica de 

Drucker, que confirma o posicionamento do Guia Exame.  

Trechos do texto que conceituam a responsabilidade social: 

Na média, empresas socialmente responsáveis alcançam um 
desempenho melhor em seus negócios e garantem, dessa forma, lucros 
maiores a seus acionistas. Há, certamente, uma vontade genuína de 
construir uma sociedade melhor. Mas, muito mais que isso, há o desejo 
de tornar os negócios melhores. Como defende Peter Drucker, o pai da 
administração moderna, ao incorporar a responsabilidade social como 
estratégia essas empresas estão perseguindo a própria perenidade 
(GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2004, p.3). 

 

A carta é ilustrada pelas quatro capas das edições anteriores do Guia, 

indicando na legenda que elas são referência no tema. Um jeito de mostrar que o 

Guia Exame está na quinta edição, de legitimar a sua atuação.  
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4.6 GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2005 

Capa 

 

Figura 23 – Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa, 2005 

 
 

 

  

 

A cenografia da capa traz novamente a destacabilidade exagerada para a Boa 

Cidadania Corporativa, fica o registro que o Guia Exame faz capas pouco criativas, 

repetitivas e poluídas. Os ícones iguais imitando a textura de papel estão em volta do 

planeta Terra, mas não fecham o círculo, mas passam a ideia que juntos podem 

cuidar dele. Mas desde que sejam ícones iguais, que sigam um modelo – do seu guia. 

É a primeira vez que uma temática abrangente como o planeta Terra ilustra a capa do 

Guia, nunca foi tema de empresa cidadã ou responsabilidade social.  

A ilustração dos ícones das pessoas e do planeta se conecta com a chamada 

da matéria: resultado de pesquisa com perfil dos executivos que cuidam da 

sustentabilidade do negócio. Então há um questionamento automático: cuidar do 

planeta é cuidar da sustentabilidade do negócio? É a primeira vez que o tema da 

sustentabilidade aparece grafado na capa. Se há pesquisa/estudo e executivos 

trabalhando nas organizações é porque a área está crescendo.  
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Nesta edição, a lista é de 400 práticas de gestão a lista do ano passado era 

de 800 organizações/ações sociais. As sete áreas deste ano mudaram: comunidade; 

valores e transparência; funcionários; fornecedores; meio ambiente; consumidores e 

clientes; governo e sociedade. A única área que não mudou foi meio ambiente.  

O número de empresas modelo de responsabilidade social se manteve em 10. 

A publicação eliminou a categoria de projetos sociais, o Guia Exame está deixando a 

filantropia de lado e assumindo a temática da sustentabilidade na sua capa. São os 

primeiros sinais da transição das ações/projetos/premiações/linha editorial da 

publicação: que começou com filantropia/ações sociais; rapidamente se engajou na 

responsabilidade social empresarial e agora se direciona à sustentabilidade.  
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Carta ao Leitor 

 
Figura 24 – Carta ao Leitor. Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa, 2005 

 25  

 

 

Temos uma cena de anunciação que se baseia na linguagem argumentativa 

conotativa, o fiador (enunciador/Guia Exame) que no seu tom professoral conta a 

história do Guia desde o seu lançamento e estabelece a fase de transição da 

publicação para a sustentabilidade. E começa pelo título da carta: “Mais um passo à 

                                            

25 MAIS UM PASSO À FRENTE 

Há cinco anos, EXAME foi pioneira ao lançar o seu GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, publicação cujo 
objetivo primordial é retratar a evolução das empresas brasileiras no que se refere à responsabilidade social e à 
sustentabilidade dos negócios. Em 2000, data da primeira edição, essa era um assunto obscuro no ambiente 
empresarial no país. Empresários e executivos começavam a tomar contato com a importância crescente da 
atuação social e ambiental para o resultado econômico de suas companhias. De lá para cá, o assunto tomou 
uma dimensão assombrosa. É raro encontrar empresas que, de alguma forma, não tentem relacionar suas 
marcas às práticas de boa cidadania. E, como costuma acontecer em processos dessa natureza, os desafios só 
fazem crescer. São poucos – na verdade, pouquíssimos – os negócios do mundo que conseguiram realmente 
incorporar ao seu dia a dia e à estratégia os conceitos de sustentabilidade social, ambiental e econômica. E que 
fique claro: não existe empresa responsável sem que essas três pernas estejam firmes. 
Para dar ênfase a esse tripé, GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, sofreu em 2005 a maior reformulação 
de sua história. Os projetos descritos pelas empresas – foram substituídos pela publicação de práticas de 
negócios em áreas como meio ambiente, relacionamento com funcionários, fornecedores e consumidores, além 
dos projetos sociais. Com isso, queremos deixar claro que cidadania corporativa não passa de uma questão de 
coerência na hora de fazer negócios. Por mais que tenha projetos sociais impressionantes, uma empresa não 
pode ser vista como responsável se, ao mesmo tempo, não sustentar boas práticas na relação com empregados 
ou se for uma máquina de desastres ambientais. O processo de mudança do guia foi um processo de seis meses 
de trabalho e de pesquisas, conduzido pelas jornalistas Cynthia Rosenburg e Cristiane Mano. Ajudadas por 
alguns dos maiores especialistas brasileiros em responsabilidade social empresarial, elas criaram um banco de 
práticas e selecionaram as melhores iniciativas. Mais do que um registro da atuação das empresas instaladas no 
Brasil, o trabalho de Cynthia e Cristiane é um precioso conjunto de referências para empresários e executivos 
que desejam liderar empresas realmente sustentáveis.  
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frente”, dá o tom do texto auto elogioso. É interessante observar no texto que a 

sustentabilidade já foi incluída/embutida nessa história: “publicação cujo objetivo 

primordial é retratar a evolução das empresas brasileiras no que se refere à 

responsabilidade social e à sustentabilidade dos negócios” (GUIA EXAME DE BOA 

CIDADANIA CORPORATIVA, 2005, p.3). 

Em um ano, o Guia incluiu a sustentabilidade no seu objetivo. Nesse sentido, 

a publicação acompanhou as transformações que estavam ocorrendo no cenário 

entre elas: em 2005 entrou em vigor o Protocolo de Kyoto, que recebeu adesão de 

180 países e deu origem ao mercado de créditos de carbono. No Brasil, a Bovespa 

lança o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE).  

Com tom professoral, na sequência do texto o fiador aciona o ethos do condutor 

na cena ao fazer alusão que o Guia trouxe a luz aos temas de responsabilidade social e 

à sustentabilidade dos negócios: “Em 2000, data da primeira edição, essa era um 

assunto obscuro no ambiente empresarial no país”. E o texto continua com a mesma 

argumentação professoral e auto elogiosa, diz que é raro encontrar empresas que não 

querem atuar conforme os modelos do Guia Exame: “De lá para cá, o assunto tomou 

uma dimensão assombrosa. É raro encontrar empresas que, de alguma forma, não 

tentem relacionar suas marcas às práticas de boa cidadania”. 

Nesta edição o Guia Exame sofreu a maior reformulação da sua história, 

adotou os três pilares da sustentabilidade como critérios para os projetos descritos 

pelas empresas. E criou um estereótipo e um ethos de empresa sustentável para o 

Guia, quando afirmou no texto:  

 

São poucos – na verdade, pouquíssimos – os negócios do mundo 
que conseguiram realmente incorporar ao seu dia a dia e à estratégia 
os conceitos de sustentabilidade social, ambiental e econômica. E 
que fique claro: não existe empresa responsável sem que essas três 
pernas estejam firmes. Para dar ênfase a esse tripé, GUIA DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA, sofreu em 2005 a maior reformulação 
de sua história. Os projetos descritos pelas empresas – foram 
substituídos pela publicação de práticas de negócios em áreas como 
meio ambiente, relacionamento com funcionários, fornecedores e 
consumidores, além dos projetos sociais (GUIA EXAME DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA, 2005, p.3). 
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Citações conceituais de sustentabilidade e boa cidadania: 

 

Em 2000, data da primeira edição, essa era um assunto obscuro no 
ambiente empresarial no país. Empresários e executivos começavam 
a tomar contato com a importância crescente da atuação social e 
ambiental para o resultado econômico de suas companhias. De lá 
para cá, o assunto tomou uma dimensão assombrosa. É raro 
encontrar empresas que, de alguma forma, não tentem relacionar 
suas marcas às práticas de boa cidadania. E, como costuma 
acontecer em processos dessa natureza, os desafios só fazem 
crescer. São poucos – na verdade, pouquíssimos – os negócios do 
mundo que conseguiram realmente incorporar ao seu dia a dia e à 
estratégia os conceitos de sustentabilidade social, ambiental e 
econômica. E que fique claro: não existe empresa responsável sem 
que essas três pernas estejam firmes.  ... Com isso, queremos deixar 
claro que cidadania corporativa não passa de uma questão de 
coerência na hora de fazer negócios. Por mais que tenha projetos 
sociais impressionantes, uma empresa não pode ser vista como 
responsável se, ao mesmo tempo, não sustentar boas práticas na 
relação com empregados ou se for uma máquina de desastres 
ambientais (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 
2005, p.3). 

 
A foto da carta ao leitor é das duas jornalistas que foram responsáveis pelo 

processo de mudança dos critérios do Guia deste ano, a foto e o discurso no texto 

fazem jus a uma empresa que se relaciona bem com os seus funcionários – uma 

das áreas de práticas de negócios que as empresas podem inscrever os seus 

projetos no Guia, afinal, o condutor tem que dar o exemplo. 
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4.7 GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2006 

 

Capa  

Figura 25 – Capa Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa, 2006 

 

 

 

Essa capa traz duas chamadas de matérias, já é alguma coisa. E as duas 

matérias são ligadas à comunicação e os seus temas são latentes até hoje: 

relacionamento - o desafio das empresas em administrar as expectativas com a 

sociedade; e o que o um relatório de sustentabilidade precisa dizer. A construção 

argumentativa das chamadas é baseada na coloquialidade, são fáceis de entender.  

A cenografia da capa traz os ícones das pessoas, formando uma roda/união. 

A utilização e repetição desses ícones comuns passa a impressão de uma situação 

estabelecida, em que é preciso seguir um padrão de responsabilidade social, a cor 

utilizada no fundo também não ajuda, envelhece, derruba a capa. É sempre a 

questão do modelo que está em foco, união de homens e mulheres dessa vez, 

sempre passando uma sensação estranha. Esses ícones não são amigáveis. Essa 

ilustração não está sangrada, está fechada no círculo. 
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Carta ao Leitor 

 

Figura 26 – Carta ao Leitor. Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa, 2006 

26 

 

A cena de enunciação do primeiro parágrafo fica por conta de uma 

argumentação com linguagem metafórica, utilizada para constituir um cenário 

dramático, que acaba funcionando como um viés para gerar admiração pelo Guia e 

aciona o ethos de condutor autoritário. Como se fosse um professor de antigamente, 

autoritário, às vezes até ameaçador, daqueles que ensina colocando medo nos 

                                            

26 UM NOVO MANDAMENTO DO MERCADO 

Há seis anos, às vésperas da virada do milênio, EXAME teve a visão de que uma nova demanda passava a 
pressionar as empresas brasileiras. Os acionistas continuavam a exigir lucros cada vez maiores. A concorrência 
deixava de ter limites. O avanço da tecnologia destruía e criava negócios. Eram todos desafios dificílimos de ser 
enfrentados, mas não propriamente inéditos. A nova pressão vinha de fora dos portões das companhias. Cada vez 
mais a sociedade – com todos os seus matizes, realidades e ideologias – se interessava por tudo aquilo que 
acontecia no mundo das empresas. Mais uma vez, os muros caíram. E os homens e as mulheres de negócios 
perceberam que precisariam se posicionar diante dessa nova realidade. Nesse cenário nasceu, em 2000, o GUIA 
DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA. Desde então – e, sobretudo nos últimos anos –, a questão da 
responsabilidade social tornou-se um dos grandes desafios estratégicos de companhias de todo o mundo. A 
discussão, hoje vai muito além do papel das empresas em relação às pessoas que vivem próximas às suas 
operações. Vai muito além, também, de quanto elas podem contribuir para a melhoria das condições sociais de 
uma cidade, região ou país. Ficou óbvio que a forma como as empresas se colocam – diante de seus acionistas, 
do meio ambiente, dos clientes, consumidores, fornecedores e empregados – será decisiva para sua perenidade. 
Responsabilidade social tornou-se, então, sustentabilidade. E sustentabilidade tornou-se estratégia de negócios, 
jeito de operar e de conquistar confiança e resultados. Não estamos falando, portanto, de voluntarismo, mas de 
imposição desse ente poderosíssimo chamado mercado. As empresas que constam desta sétima edição do 
GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA demonstram, por todas as práticas de negócios aqui relatadas, que 
estão em sintonia com esses novos tempos. O que, convenhamos, é um bom caminho percorrido em direção ao 
sucesso.  
 
Cláudia Vassallo 
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alunos, o enunciador faz uma retrospectiva desde o lançamento do Guia e o coloca 

como salvação das empresas e executivos:  

 

EXAME teve a visão de que uma nova demanda passava a 
pressionar as empresas brasileiras”. ... “E os homens e as mulheres 
de negócios perceberam que precisariam se posicionar diante dessa 
nova realidade. Nesse cenário nasceu, em 2000, o GUIA DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2006, p.6). 

 

 O próprio título da carta, “Um novo mandamento do mercado”, referenda a 

voz de comando, o tom de ordem e até um preceito da igreja. Esse novo 

mandamento é a sustentabilidade. A publicação está vivendo a transição da 

responsabilidade social para a sustentabilidade: 

Responsabilidade social tornou-se, então, sustentabilidade. E 
sustentabilidade tornou-se estratégia de negócios, jeito de operar e 
de conquistar confiança e resultados. Não estamos falando, portanto, 
de voluntarismo, mas de imposição desse ente poderosíssimo 
chamado mercado (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2006, p.6). 

No fechamento da carta, o ethos do condutor extrapola e o texto faz com que   

os leitores se sintam rumo à redenção: 

 

As empresas que constam desta sétima edição do GUIA DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA demonstram, por todas as práticas de 
negócios aqui relatadas, que estão em sintonia com esses novos 
tempos. O que, convenhamos, é um bom caminho percorrido em 
direção ao sucesso (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2006, p.6). 

 

Novamente, as frases curtas estiveram presentes no texto com o intuito de 

impor o tom impositivo na narrativa:  

Os acionistas continuavam a exigir lucros cada vez maiores. A 
concorrência deixava de ter limites. O avanço da tecnologia destruía 
e criava negócios. Eram todos desafios dificílimos de ser 
enfrentados, mas não propriamente inéditos. A nova pressão vinha 
de fora dos portões das companhias. [...] Mais uma vez, os muros 
caíram (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2006, 
p.6). 

Das três fotos que foram utilizadas para ilustrar a página, duas mostram 

crianças e a outra de mulheres agricultoras, a legenda faz conexão com chamada da 
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capa, aliás, é quase o mesmo texto da chamada da matéria “Relacionamento”: 

“Práticas de gestão sustentável: adaptar as empresas às demandas da sociedade é 

estratégia de negócios”. Uma das demandas da sociedade são os projetos voltados 

para ela mesma, os projetos sociais.  As fotos da Carta ao Leitor são comuns, são 

de projetos sociais. Se avaliarmos o título da carta pelo viés religioso/católico, “Um 

novo mandamento do mercado”, chegaremos à conclusão que os bons irmãos 

ajudam os pobres. E aí o título da carta converge com as fotos dos projetos e com a 

capa da publicação. 

 

 

 

4.8 GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2007 

Capa 

 
Figura 27– Guia Exame de Sustentabilidade, 2007 

 

 

 

A publicação mudou de novo, ficou verde, e dessa vez mudou até de nome, 

tornou-se o Guia Exame. A publicação ganhou nova marca e projeto gráfico, ficou com 

uma cara de revista, o selo foi alterado e colocado no expediente. A sustentabilidade 

veio para o rodapé, o nome do Guia não fica mais embaixo do cabeçalho, assim, a 
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parte central da capa ganhou o espaço e destaque que necessitava. Essa mudança da 

publicação para sustentabilidade estava latente, estava no cenário das transformações 

que ocorreram no mundo e nas empresas naquele período. Aliás, a sensação é que o 

Guia já poderia ter mudado a sua linha editorial em 2005 ou 2006. Resta saber qual 

eram as reais condições para isso há 10 anos, talvez poucas empresas no Brasil 

estivessem preparadas ou colocando efetivamente em prática projetos/políticas de 

sustentabilidade. O que possivelmente afetaria o número de inscrições de empresas 

para a eleição de projetos e de empresas modelo. É apenas uma possibilidade, para 

afirmar com certeza seria preciso fazer outra pesquisa.  

A cenografia da capa traz a imagem do planeta Terra, que ilustra a 

entrevista de Michael Porter, considerado o maior especialista do mundo em 

estratégia competitiva. A chamada da entrevista de Porter que é o destaque da 

edição se utiliza de o verbo avisar e dá uma conotação de alarde: “o guru Michael 

Porter avisa: o aquecimento global mudará – radicalmente – os negócios”.  Em 

outras palavras, siga o nosso modelo de empresa sustentável. 

Em função da mudança para sustentabilidade, as outras chamadas são de temas 

diversificados e a pauta se tornou mais abrangente: ecoeficiência, agronegócio e marketing.  

A lista das 20 empresas-modelo é em responsabilidade social corporativa, 

esse item ainda não mudou para sustentabilidade. A utilização da nomenclatura 

“empresa-modelo” permanece. 
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Carta ao Leitor 

                              Figura 28 – Carta ao Leitor. Guia de Exame, 2007 

27 

 

                                            

27 MAIS UM GRANDE PASSO ADIANTE 

Oito anos atrás, quando EXAME decidiu lançar a primeira edição do GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, a 
preocupação social e ambiental das empresas ainda era algo disperso e mal compreendido no Brasil. Aqui e ali, 
surgiam as primeiras iniciativas, e grupos de empresários e executivos apenas começavam a abraçar a causa, quase 
como dom-quixotes dos negócios. Tirar uma ideia da cabeça e colocá-la no papel com a missão de fazê-la prosperar 
no tempo é um dos maiores desafios que um editor pode ter. E, com a ideia do guia nas mãos, saímos em busca de 
modelos internacionais que pudessem nos indicar caminhos. Logo descobrimos que esses modelos não existiam e 
que precisaríamos começar tudo do zero – da metodologia, durante anos baseada nos indicadores do Instituto Ethos, 
ao modelo de inscrição; do conteúdo das reportagens aos critérios de premiação. E foi dessa vontade da redação de 
fazer algo completamente novo que o guia nasceu. E foi da certeza de que a atitude responsável das empresas não 
era, como os céticos afirmavam, mero modismo que ele cresceu e se consolidou, nestes últimos oito anos, como a 
mais importante publicação sobre o assunto no país.  
Durante esse período, tentamos acompanhar a tremenda evolução da responsabilidade social corporativa no Brasil e no 
mundo. Muitas das ideias iniciais foram reformuladas. Só uma coisa não mudou desde então: nossa crença de que a 
sustentabilidade só é possível com boas práticas financeiras, ambientais e sociais. Empresas sempre serão empresas. 
Nasceram para dar lucro e assim assegurar seu futuro. Mas hoje está claro que esse lucro não será alcançado no longo 
prazo se seus impactos na sociedade e no meio ambiente não forem administrados. Mostrar isso – com informações, 
análises, conceitos e exemplos – é o objetivo deste guia e ele é cumprido de maneira especial nesta edição de 2007. Trata-
se de um trabalho jornalístico primoroso, coordenado pela editora executiva Cristiane Correa e executado pelos jornalistas 
Cristiane Mano, Ana Luiza Herzog, Ernesto Yoshida e Guilherme Fogaça. O desafio de transformar um assunto relevante em 
belas páginas coube ao editor de arte Ricardo Godeguez. Pela primeira vez desde o nascimento do guia, EXAME contou 
com um parceiro do mundo acadêmico – o Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas – na tarefa 
de avaliar a atuação financeiro-social-ambiental de 140 das maiores empresas brasileiras. Após oito anos, também 
decidimos mudar o nome da publicação, rebatizando-a de Guia EXAME de Sustentabilidade. Não se trata de uma questão 
de semântica. Com a mudança, queremos deixar evidente um caminho que sempre trilhamos – mesmo quando 
sustentabilidade era um termo estranho ao mundo dos negócios – e estamos aperfeiçoando. A edição 2007 chega num 
momento de profunda reflexão das empresas, pressionadas pelas ameaças do aquecimento global, pela escassez cada vez 
maior de recursos naturais e pela necessidade brutal de atrair os melhores talentos e se posicionar perante a sociedade. 
Esperamos que este guia, com seus exemplos, ajude a iluminar essa reflexão. 
 
Cláudia Vassallo 
Diretora de Redação  
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O texto faz uma conexão com a capa verde e apresenta uma construção 

argumentativa informativa, com uma linguagem metafórica que busca demonstrar de 

forma exagerada as qualidades e o pioneirismo do Guia:  

A preocupação social e ambiental das empresas ainda era algo 
disperso e mal compreendido no Brasil. Aqui e ali, surgiam às 
primeiras iniciativas, e grupos de empresários e executivos apenas 
começavam a abraçar a causa, quase como dom-quixotes dos 
negócios (GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2007, p.6). 
 

O ethos faz parte de uma maneira de dizer, está ligado ao ato de enunciação 

sem ser “mostrado” e, às vezes, ao “dito” (MAINGUENEAU, 2014). “Persuadir 

consistirá em fazer passar pelo discurso um ethos característico do auditório, para 

lhe dar a impressão de que é um dos seus que ali está” (MAINGUENEAU, 2008, p. 

15). No primeiro parágrafo o enunciador faz exatamente isso quando narra em tom 

coloquial e pessoal como foi o processo para criar o Guia, ele se aproxima do leitor e 

ativa o ethos de parceria:  

 

Tirar uma ideia da cabeça e colocá-la no papel com a missão de fazê-la 
prosperar no tempo é um dos maiores desafios que um editor pode ter. E, 
com a ideia do guia nas mãos, saímos em busca de modelos 
internacionais que pudessem nos indicar caminhos (GUIA DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA, 2007, p.6). 

 

 E com o ethos de parceria, o texto segue só com autoelogios e 

pouquíssimos dados do cenário são acrescentados: 

 

E foi da certeza de que a atitude responsável das empresas não era, 
como os céticos afirmavam, mero modismo que ele cresceu e se 
consolidou, nestes últimos oito anos, como a mais importante 
publicação sobre o assunto no país. 
Empresas sempre serão empresas. Nasceram para dar lucro e assim 
assegurar seu futuro. Mas hoje está claro que esse lucro não será 
alcançado no longo prazo se seus impactos na sociedade e no meio 
ambiente não forem administrados. Mostrar isso – com informações, 
análises, conceitos e exemplos – é o objetivo deste guia e ele é 
cumprido de maneira especial nesta edição de 2007. Trata-se de um 
trabalho jornalístico primoroso, coordenado pela editora executiva 
Cristiane Correa e executado pelos jornalistas Cristiane Mano, Ana 
Luiza Herzog, Ernesto Yoshida e Guilherme Fogaça. O desafio de 
transformar um assunto relevante em belas páginas coube ao editor 
de arte Ricardo Godeguez (GUIA DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2007, p.6). 

 

 



113 

 

A primeira citação que o Guia fez à sustentabilidade na carta ao leitor foi na 

edição de 2003 (“O coração da sustentabilidade – esse conceito tão perseguido hoje 

no mundo dos negócios – apoia-se em três grandes pilares: desenvolvimento social, 

responsabilidade ambiental e viabilidade das empresas”). Se a sustentabilidade era 

um conceito perseguido em 2003 no mundo dos negócios, há algo estranho na 

afirmação abaixo. Estamos analisando esta publicação e não concordamos com a 

afirmação desta carta ao leitor de 2007: “mesmo quando sustentabilidade era um 

termo estranho ao mundo dos negócios”.  

 

Após oito anos, também decidimos mudar o nome da publicação, 
rebatizando-a de Guia EXAME de Sustentabilidade. Não se trata de 
uma questão de semântica. Com a mudança, queremos deixar 
evidente um caminho que sempre trilhamos – mesmo quando 
sustentabilidade era um termo estranho ao mundo dos negócios – e 
estamos aperfeiçoando (GUIA DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2007, p.6).   

 

A mudança do nome da publicação ocorreu nesta edição, mas a transição 

para sustentabilidade começou efetivamente na edição de 2005 com a inclusão de 

matérias e adoção dos três pilares da sustentabilidade como critérios para os 

projetos descritos pelas empresas.  

 

Os projetos descritos pelas empresas – foram substituídos pela 
publicação de práticas de negócios em áreas como meio ambiente, 
relacionamento com funcionários, fornecedores e consumidores, 
além dos projetos sociais (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2005, p.3). 

 
A publicação acompanhou as transformações do ambiente, do contexto 

histórico/social/político/econômico, para adequar a sua linha editorial e ranking de 

premiações à sustentabilidade. Inclusive, deixa isso muito claro no encerramento da 

Carta ao Leitor desta edição, ao se colocar à disposição da “profunda reflexão” que 

as empresas estão fazendo sobre os problemas que toda a sociedade/empresas 

enfrentam até hoje: aquecimento global; escassez de recursos naturais; atrair 

melhores talentos e se posicionar perante a sociedade. 

 
Pela primeira vez desde o nascimento do guia, EXAME contou com 
um parceiro do mundo acadêmico – o Centro de Estudos de 
Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas – na tarefa de avaliar a 
atuação financeiro-social-ambiental de 140 das maiores empresas 
brasileiras. A edição 2007 chega num momento de profunda reflexão 
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das empresas, pressionadas pelas ameaças do aquecimento global, 
pela escassez cada vez maior de recursos naturais e pela 
necessidade brutal de atrair os melhores talentos e se posicionar 
perante a sociedade. Esperamos que este guia, com seus exemplos, 
ajude a iluminar essa reflexão. 

 

Em função disso o título, “Mais um grande passo adiante”, nos parece 

exagerado, mas na verdade ele apenas acompanha o tom de autopromoção do 

texto da carta. O Guia tentou se vender o tempo todo, trata-se de uma narrativa 

cansativa e repetitiva que a publicação utiliza.  

 

 

 

 

4.9 GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2008 

Capa 

 

Figura 29 - Guia Exame de Sustentabilidade, 2008 
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A construção da cena enunciativa desta capa é riquíssima, tem a sua 

destacabilidade em uma árvore estilizada com elementos da sustentabilidade e 

demonstra a abrangência da temática e que os diversos elementos convivem e são 

interdependentes.  

Trata-se de uma árvore grande, bonita, saudável, com vários troncos e frutos. 

Ela representa a sustentabilidade, como a publicação a vê/ou está mostrando. Uma 

árvore carrega diversas simbologias, a principal é que ela simboliza a vida. E 

fazendo uma analogia com o nosso tema, no século XXI a sustentabilidade cresceu 

no sentido da sua importância, representatividade e amplitude em todas as esferas 

no cenário global.  

Ainda na linha da analogia/simbologia, há um outro aspecto interessante se 

pensarmos na árvore e seus processos de transformação: a ideia de morte e 

regeneração que ela vive nas passagens das estações do ano. É justamente o da 

reciclagem para a sustentabilidade, o viver de novo, ser útil novamente. Na 

ilustração da capa há alguns elementos que indicam esse processo: o logotipo que 

indica a reciclagem; energias/plugue; bomba de combustível; lâmpadas; garrafas 

pet; tambor de óleo/gasolina e outros. 

 
Abrange também em seu aspecto um simbolismo de transformação, 
morte e regeneração. A verticalidade também faz parte de sua 
expressão. É considerada símbolo das relações entre a terra e o céu 
e daí vem o sentido de centro; a Árvore do Mundo como sinônimo do 
Eixo do Mundo (SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS, 2015...) 
 

O sentido de interdependência que há embutido entre os elementos/ícones na 

ilustração da árvore nos leva imediatamente ao conceito de desenvolvimento 

sustentável. Se as fábricas, automóveis e grandes cidades continuarem poluindo o 

planeta, com a queima de combustíveis fosseis, não conseguiremos controlar o 

aquecimento global nos próximos anos – essas metas serão negociadas pelos 

países na COP 21, que será realizada pela ONU em Paris, em dezembro. E os ursos 

polares, pinguins, o nosso jeito de viver e produzir, o clima, o ser humano e o 

planeta Terra ficarão comprometidos para as próximas gerações.  

 
Repetimos que, mesmo sob sua forma atenuada de “sustentável”, o 
desenvolvimento deve ser problematizado. Para que isso seja feito, 
impõe-se uma reforma do conhecimento. [...] Uma reforma do 
pensamento, inseparável de uma reforma da educação, nos 
conduziria ao reconhecimento de que somos filhos da Terra, filhos da 
Vida, filhos do Cosmo. [...] É preciso salvar o soldado Terra! [...] Para 
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nos tornarmos plenamente cidadãos da Terra, é imperativo mudar o 
nosso modo de habitá-la! (MORIN, 2013, p.104-105).  

 

O lucro é representado na árvore pelo símbolo de diversas moedas de países 

e sacos de dinheiro, e está intrinsecamente ligado às questões da sustentabilidade 

porque constantemente é ele que impede as transformações que precisam ser 

colocadas em prática para que efetivamente a humanidade caminhe rumo ao 

desenvolvimento sustentável. Como já dissemos, nada contra o lucro, mas em como 

ele é obtido.  

Partindo da premissa que a ilustração da capa representa/significa a 

sustentabilidade, avaliamos alguns aspectos que consideramos fundamentais. A 

ilustração possibilita inúmeros olhares, inclusive pela abrangência do tema.    

A última observação, há ícones de diversos tipos de árvores nessa ilustração 

da capa – neste caso, as árvores representam também os frutos. Ou seja, a 

interdependência entre todos os elementos pode gerar sustentabilidade. Mas, 

inicialmente, também precisa de suas práticas para manter a árvore viva. 

Precisamos da sinergia de várias práticas sustentabilidade para manter a vida do 

planeta.  

As quatro chamadas se tornaram fixas – Marketing, Agronegócio, Governança 

e Internacional –, a linguagem adotada é informativa valendo-se de dados, 

pesquisas e abrangência global. A pauta do Guia está cada vez mais diversa, reflete 

o contexto histórico.   
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Carta ao Leitor 

Figura 30 - Carta ao Leitor. Guia Exame de Sustentabilidade, 2008 

28 

                                            

28 INSPIRAÇÃO PARA OS NOVOS TEMPOS 

Nas últimas semanas, o mundo tem assistido com um misto de horror e surpresa ao aprofundamento da crise econômica 
internacional. Estamos – no ambiente de negócios e fora dele – com uma desconfortável sensação de desequilíbrio, de 
perda de referência e de insegurança diante do futuro. Como sempre acontece – e como deve, de fato, acontecer – em 
momentos históricos como este, os sistemas vigentes são colocados na berlinda. E o próprio capitalismo transformou-se 
em alvo. Um alvo fácil, devido às suas próprias fragilidades, ora expostas às multidões.  
Culpar o capitalismo talvez seja a saída mais óbvia, mas certamente não a mais sábia. O problema não está 
necessariamente em seu fim – a busca do lucro como atalho para o desenvolvimento –, mas nos meios 
utilizados por um número surpreendentemente grande de empresas para chegar até ele. É em momentos críticos 
como este que sustentabilidade deixa de ser conceito abstrato ou um instrumento de marketing e passa a ser o 
limite entre companhias feitas para durar e negócios passageiros. Ser sustentável, em poucas palavras, é pensar 
e agir com olhos no futuro. Mesmo que isso, em alguns momentos, signifique ganhar menos no presente. Isso 
nada tem a ver com o fim do capitalismo. Ao contrário, é a senha para sua sobrevivência como o melhor sistema 
econômico criado até hoje. 
Nesta nona edição do Guia EXAME de Sustentabilidade apresentamos 20 exemplos de empresas brasileiras que têm 
buscado, no dia a dia de seus negócios, um equilíbrio entre as necessidades do presente e as perspectivas do futuro. Isso 
não envolve apenas o respeito ao meio ambiente, quase um modismo em nossos dias. Não se restringe ao tratamento dado 
aos acionistas ou aos funcionários. Não é só questão de transparência ou de preocupação com a sociedade como um todo. 
É tudo isso ao mesmo tempo. Ao trabalhar em todas as dimensões da sustentabilidade, essas companhias buscam fazer a 
diferença não apenas hoje ou no próximo trimestre, mas permanentemente. Buscam uma excelência complexa, que envolve 
números, mas vai muito além deles.  
Nenhuma empresa, até hoje, apresentou tanta consistência nessa busca pela sustentabilidade quanto a Natura, 
maior fabricante de cosméticos do país. É a única companhia apontada como modelo de responsabilidade 
corporativa nas nove edições deste guia. E também uma das poucas companhias brasileiras a implantar 
conceitos de sustentabilidade em seu dia a dia. Nem sempre tem sido fácil, como mostra a reportagem publicada 
a pag. 28. Mas, mesmo diante de dificuldades e reveses, a Natura mantém viva sua crença na perenidade não 
apenas do negócio, mas de tudo o que o cerca. Por esses fatores, a Natura foi escolhida por EXAME a Empresa 
Sustentável do Ano de 2008, um título conferido pela primeira vez na história do guia e que será dado em todas 
as edições daqui para frente. Nosso objetivo é que esse reconhecimento sirva, sobretudo, de inspiração para a 
construção de empresas mais responsáveis, mais eficientes e mais duradouras.    
 
Cláudia Vassallo    
Diretora de Redação 
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Temos uma cena de anunciação que se baseia no cenário econômico global, 

da crise de 200829. O enunciador coloca o capitalismo na cena como vítima e se 

utiliza da metáfora: “E o próprio capitalismo transformou-se em alvo. Um alvo fácil, 

devido às suas próprias fragilidades, ora expostas às multidões”. O enunciador 

(fiador/Exame) faz essa afirmação corporativista como se as fragilidades que 

causaram a falência do Banco Lehman Brothers nos Estados Unidos não deveriam 

ter sido expostas.  

O enunciador se aproximou do leitor, se instala o ethos de parceria, e ele 

inicia uma comparação simplista entre as companhias feitas para durar (empresas 

sustentáveis) e os negócios passageiros: 

 

Culpar o capitalismo talvez seja a saída mais óbvia, mas certamente 
não a mais sábia. O problema não está necessariamente em seu fim 
– a busca do lucro como atalho para o desenvolvimento –, mas nos 
meios utilizados por um número surpreendentemente grande de 
empresas para chegar até ele. É em momentos críticos como este 
que sustentabilidade deixa de ser conceito abstrato ou um 
instrumento de marketing e passa a ser o limite entre companhias 
feitas para durar e negócios passageiros. Ser sustentável, em 
poucas palavras, é pensar e agir com olhos no futuro (GUIA EXAME 
DE SUSTENTABILIDADE, 2008, p.8) 
 

 

O título da carta, Inspiração para os novos tempos, e a afirmação do 

enunciador que é necessário trabalhar todas as dimensões da sustentabilidade para 

a conquista da perenidade das organizações faz a conexão com a árvore da capa 

que também tem na interdependência dos seus elementos o caminho para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

                                            

29 A crise financeira de 2008 foi a maior da história do capitalismo desde a grande depressão de 1929. Começou 

nos Estados Unidos após o colapso da bolha especulativa no mercado imobiliário, alimentada pela enorme 
expansão de crédito bancário e potencializada pelo uso de novos instrumentos financeiros, a crise financeira se 
espalhou pelo mundo todo em poucos meses. O evento detonador da crise foi a falência do banco de 
investimento Lehman Brothers no dia 15 de setembro de 2008, após a recusa do Federal Reserve (Fed, banco 
central americano) em socorrer a instituição. Essa atitude do Fed teve um impacto tremendo sobre o estado de 
confiança dos mercados financeiros, rompendo a convenção dominante de que a autoridade monetária norte-
americana iria socorrer todas as instituições financeiras afetadas pelo estouro da bolha especulativa no mercado 
imobiliário. Fonte: Disponível em: https://jlcoreiro.wordpress.com/2011/09/13/origem-causas-e-impacto-da-crise-valor-

economico-13092011/  Acesso em: 15 ago.15 
 

 

https://jlcoreiro.wordpress.com/2011/09/13/origem-causas-e-impacto-da-crise-valor-economico-13092011/
https://jlcoreiro.wordpress.com/2011/09/13/origem-causas-e-impacto-da-crise-valor-economico-13092011/
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A Natura foi a 1ª a ser escolhida pelo Guia como a Empresa Sustentável do 

ano, recebeu um destaque no texto da carta e a foto dos seus produtos ilustra a 

página. Pelo seu pioneirismo na implantação de práticas e processos de gestão 

sustentáveis, consideramos o prêmio merecido. 

 

Nenhuma empresa, até hoje, apresentou tanta consistência nessa 
busca pela sustentabilidade quanto a Natura, maior fabricante de 
cosméticos do país. É a única companhia apontada como modelo de 
responsabilidade corporativa nas nove edições deste guia. E também 
uma das poucas companhias brasileiras a implantar conceitos de 
sustentabilidade em seu dia a dia. Nem sempre tem sido fácil, como 
mostra a reportagem publicada a pag. 28. Mas, mesmo diante de 
dificuldades e reveses, a Natura mantém viva sua crença na 
perenidade não apenas do negócio, mas de tudo o que o cerca. Por 
esses fatores, a Natura foi escolhida por EXAME a Empresa 
Sustentável do Ano de 2008 (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2008, p.8) 

 

Conforme o nosso protocolo de análise, os trechos/expressões do texto que 

conceituam a sustentabilidade: 

   

É em momentos críticos como este que sustentabilidade deixa de ser 
conceito abstrato ou um instrumento de marketing e passa a ser o 
limite entre companhias feitas para durar e negócios passageiros. 
Ser sustentável, em poucas palavras, é pensar e agir com olhos no 
futuro. Mesmo que isso, em alguns momentos, signifique ganhar 
menos no presente. Isso nada tem a ver com o fim do capitalismo. 
Ao contrário, é a senha para sua sobrevivência como o melhor 
sistema econômico criado até hoje. 
Nesta nona edição do Guia EXAME de Sustentabilidade 
apresentamos 20 exemplos de empresas brasileiras que têm 
buscado, no dia a dia de seus negócios, um equilíbrio entre as 
necessidades do presente e as perspectivas do futuro. Isso não 
envolve apenas o respeito ao meio ambiente, quase um modismo em 
nossos dias. Não se restringe ao tratamento dado aos acionistas ou 
aos funcionários. Não é só questão de transparência ou de 
preocupação com a sociedade como um todo. É tudo isso ao mesmo 
tempo. Ao trabalhar em todas as dimensões da sustentabilidade, 
essas companhias buscam fazer a diferença não apenas hoje ou no 
próximo trimestre, mas permanentemente. Buscam uma excelência 
complexa, que envolve números, mas vai muito além deles (GUIA 
EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2008, p.8). 

 

A montagem da cena e dos recursos argumentativos da cenografia são 

sempre os mesmos, se repetem, parece uma receita de bolo. O enunciador sempre 

escolhe um fato ou uma personalidade para utilizar como escada. Levanta o assunto 
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desejado, para depois chegar onde quer e entrar com a responsabilidade social e 

agora com o tema da sustentabilidade.  

O título da carta, “ Inspiração para os novos tempos”, faz uma referência 

direta à Natura: “Nosso objetivo é que esse reconhecimento sirva, sobretudo, de 

inspiração para a construção de empresas mais responsáveis, mais eficientes e 

mais duradouras” (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2008, p.8). Sem dúvida, 

os atributos da Natura são inspiradores trata-se de uma empresa visionária. A 

sustentabilidade dela está no dia a dia dos seus consumidores por meio dos seus 

produtos, está nos seus cremes e shampoos. Ela proporciona essa experiência com 

a sustentabilidade, porque esse é componente básico dos seus cosméticos e isso 

encanta os usuários. Começa com as embalagens, a Natura sempre se preocupou e 

inovou nesse quesito, implantou a possibilidade de comprar apenas o refil do 

produto. São poucas as empresas que conseguem nascer com esse propósito, está 

além de implantar de maneira transversal a sustentabilidade na governança e 

valores, ela está no centro do negócio, no cotidiano do consumidor.  
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4.10 GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE 2009 

Capa 

 

Figura 31 - Guia Exame de Sustentabilidade, 2009 

 

 

 

A cenografia da capa destaca uma característica de conduta que as 

empresas estão sendo bastante cobradas, está no cenário: a transparência do seu 

propósito de existir; no relacionamento com a sociedade/públicos de interesse e nas 

suas ações e projetos em geral. O posicionamento da organização, a maneira como 

ela se comporta e as suas narrativas, já indicam e dizem quem ela é, hoje os 

públicos estão vigilantes nas redes sociais e se a empresa é global os riscos são 

multiplicados.  

 
Empresas cujos valores são percebidos como positivos pela 
sociedade tendem a ter uma vida longa. Do contrário, tornam-se 
frágeis, sem competitividade e ficam suscetíveis a riscos de imagem 
e reputação. Os princípios éticos devem compor a base da cultura 
de uma empresa, orientando sua conduta e fundamentando sua 
missão social30 (INSTITUTO ETHOS, 2015). 

                                            

 30 Fonte: Instituto Ethos. Disponível em: https://www3.ethos.org.br/conteudo/gestao-socialmente-responsavel/valores-

transparencia-e-governanca/#.VnMcY_9IjIU Acesso em: 21 out.2015. 

https://www3.ethos.org.br/conteudo/gestao-socialmente-responsavel/valores-transparencia-e-governanca/#.VnMcY_9IjIU
https://www3.ethos.org.br/conteudo/gestao-socialmente-responsavel/valores-transparencia-e-governanca/#.VnMcY_9IjIU
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A transparência deve fazer parte de todos os processos e ações de 

sustentabilidade, a imagem das folhas da capa desta edição nos parece que tem 

exatamente esse significado. Principalmente na comunicação e no relacionamento 

com os públicos, no estabelecimento de diálogos as organizações devem adotar 

uma postura clara e transparente, no século XXI não há outra maneira das empresas 

legitimarem a sua atuação.  

A imagem das folhas também indica, há esse sentido também, que o Guia 

Exame é uma publicação transparente. A maneira como as folhas estão distribuídas 

no fundo branco da capa tem essa intenção.  

A publicação mantém a sua capa com características de revista, com 

chamadas interessantes e que demonstram a diversidade e amplitude global 

que a sustentabilidade vem adquirindo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

Carta ao Leitor 

 

Figura 32 - Carta ao Leitor. Guia Exame de Sustentabilidade, 2009 

31 

Na cena o enunciador, em tom professoral, conta mais uma vez a história do 

Guia Exame e estabelece o ethos do condutor para guiar e levar os leitores pelo 

texto de linguagem figurada, apelativa e repleto de autoelogios aos 10 anos da 

publicação: 

                                            

31 OS PRIMEIROS DEZ ANOS 

Estávamos às portas do novo milênio quando a ideia de lançar um Guia sobre responsabilidade social empresarial surgiu na 
redação de EXAME. No já longínquo ano 2000, esse era um conceito ainda incipiente no Brasil. Mas, para nós, ficava cada vez 
mais claro que o mundo estava em meio a uma mudança sem precedentes e que as empresas – quaisquer que fossem – teriam 
de mudar e ganhariam um papel muito mais amplo do que jamais haviam tido. Atingir o lucro continuaria – e continuará a ser o 
núcleo de sua essência. Sem ele não há negócio, não há emprego, produto, inovação, motivação, progresso econômico e social. 
O lucro desde que obtido de forma lícita e ética, jamais será uma vergonha. A questão, portanto, nunca foi uma contestação à sua 
busca. O que a sociedade e os empresários começavam a se perguntar naquela época é se competência de ganhar dinheiro seria 
suficiente para a sobrevivência de uma empresa. Companhias responsáveis do ponto de vista social e ambiental seriam mais bem-
sucedidas do que negócios com foco exclusivamente financeiro? Viveriam por mais tempo? Seriam mais atraentes a um mercado 
financeiro que começava a se sofisticar no país?  
Naquela virada do milênio, nossa ambição era tentar responder a essa questão. Queríamos também ser pioneiros, visionários. 
Queríamos criar uma publicação inovadora, que jogasse luzes num tema emergente. E assim nasceu o GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, na época batizado de GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, a primeira publicação no Brasil a 
tratar em profundidade o tema da responsabilidade social e ambiental das empresas.  
Neste ano, o guia chega à sua décima edição. Sua continuidade ao longo desses anos e sua constante renovação – com 
mudanças de conceitos, cobertura e metodologia de avaliação das companhias participantes – são uma demonstração 
contundente de que sustentabilidade não é mais um dos tantos modismos empresariais que surgem e desaparecem, às vezes 
sem deixar rastros. Os registros desses dez anos de guia também formam um retrato da evolução e do aumento da 

importância da sustentabilidade para as empresas brasileiras. Passamos do terreno de boas intenções – e é com elas que 
tudo começa – para o da estratégia. Passamos dos departamentos de responsabilidade social e das campanhas de doações 
para o centro do negócio. 
Hoje, às vésperas da Cúpula de Copenhague, o grande evento mundial para a discussão sobre o futuro do planeta, é 
importante olhar para trás e ver quanto conseguimos caminhar. Sem esquecer quanto ainda deveremos fazer daqui por diante.  
 
Cláudia Vassallo 
Diretora de Redação  
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Estávamos às portas do novo milênio quando a ideia de lançar um 
Guia sobre responsabilidade social empresarial surgiu na redação de 
EXAME. No já longínquo ano 2000, esse era um conceito ainda 
incipiente no Brasil. Mas, para nós, ficava cada vez mais claro que o 
mundo estava em meio a uma mudança sem precedentes e que as 
empresas – quaisquer que fossem – teriam de mudar e ganhariam 
um papel muito mais amplo do que jamais haviam tido. [...] Naquela 
virada do milênio, nossa ambição era tentar responder a essa 
questão. Queríamos também ser pioneiros, visionários. Queríamos 
criar uma publicação inovadora, que jogasse luzes num tema 
emergente. E assim nasceu o GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, na época batizado de GUIA DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA, a primeira publicação no Brasil a tratar 
em profundidade o tema da responsabilidade social e ambiental das 
empresas (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2009, p.8). 
 

O texto aponta alguns questionamentos que se fazia em relação à 

responsabilidade social e ambiental das empresas na virada do milênio, na ocasião 

do lançamento do Guia. São questões que permeiam a sustentabilidade das 

organizações. O objetivo das empresas é exatamente esse, empreender ações que 

proporcionem ela viver bem e mais tempo no mar vermelho da competição global. E 

quinze anos depois, num cenário muito mais complexo, onde as mudanças se 

tornaram permanentes, podemos dizer que as organizações que adotam a 

sustentabilidade com transparência no seu propósito/missão/visão/valores e na sua 

gestão têm mais chances de conquistar a perenidade no mercado.  

 

Atingir o lucro continuaria – e continuará a ser o núcleo de sua 
essência. Sem ele não há negócio, não há emprego, produto, 
inovação, motivação, progresso econômico e social. O lucro desde 
que obtido de forma lícita e ética, jamais será uma vergonha. A 
questão, portanto, nunca foi uma contestação à sua busca. O que a 
sociedade e os empresários começavam a se perguntar naquela 
época é se competência de ganhar dinheiro seria suficiente para a 
sobrevivência de uma empresa. Companhias responsáveis do ponto 
de vista social e ambiental seriam mais bem-sucedidas do que 
negócios com foco exclusivamente financeiro? Viveriam por mais 
tempo? Seriam mais atraentes a um mercado financeiro que 
começava a se sofisticar no país? Naquela virada do milênio, nossa 
ambição era tentar responder a essa questão. Queríamos também 
ser pioneiros, visionários (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 
2009, p.8.Grifos Nossos) 

 
O trecho abaixo da carta desta edição demonstra a ressignificação da noção 

de sustentabilidade na publicação, a atualização dos conceitos no Guia nesses 10 

anos: da filantropia à sustentabilidade. Fica claro que foi uma atualização, a 
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publicação incorporou sentidos do contexto histórico e social, tornando, assim, cada 

vez mais ampla e global a noção de sustentabilidade do Guia Exame.   

 

Neste ano, o guia chega à sua décima edição. Sua continuidade ao 
longo desses anos e sua constante renovação – com mudanças de 
conceitos, cobertura e metodologia de avaliação das companhias 
participantes – são uma demonstração contundente de que 
sustentabilidade não é mais um dos tantos modismos empresariais 
que surgem e desaparecem, às vezes sem deixar rastros. Os 
registros desses dez anos de guia também formam um retrato da 
evolução e do aumento da importância da sustentabilidade para as 
empresas brasileiras. Passamos do terreno de boas intenções – e é 
com elas que tudo começa – para o da estratégia. Passamos dos 
departamentos de responsabilidade social e das campanhas de 
doações para o centro do negócio (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2009, p.8.Grifo nosso). 
 
 

As capas das 10 edições da publicação que ilustram a Carta ao Leitor, faz 

uma conexão com o título da carta e o último parágrafo do texto:  

 

Hoje, às vésperas da Cúpula de Copenhague, o grande evento 
mundial para a discussão sobre o futuro do planeta, é importante 
olhar para trás e ver quanto conseguimos caminhar. Sem esquecer 
quanto ainda deveremos fazer daqui por diante (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2009, p.8). 
 

  As atualizações do Guia ficam mais evidentes quando se observa o 

conjunto das 10 capas da publicação. E o que o enunciador descreve na carta foi o 

que a maioria das empresas vivenciou, entre o final do século XX e o início do XXI. 

Inicialmente as organizações praticavam ações de filantropia, passando para a 

adoção de projetos/políticas de Responsabilidade Social Empresarial. Tanto que 

neste período surgiu o chamado Terceiro Setor e com ele as ONGs. E depois, 

“Passamos do terreno de boas intenções – e é com elas que tudo começa – para o 

da estratégia” (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2009, p.8). Quando o 

enunciador cita que foram para o terreno da estratégia, ele refere-se à 

sustentabilidade da organização. Porque hoje as empresas que quiserem se manter 

no mercado, precisam ser sustentáveis. Esse contexto sócio histórico, explica em 

poucas palavras, a ressignificação da noção de sustentabilidade ocorrida na 

publicação.  
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4.11 GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2010 

Capa 

Figura 33 – Guia Exame de Sustentabilidade, 2010 

 

A capa desta edição é muito poluída, a ilustração mistura vários temas que 

estão na pauta do desenvolvimento sustentável: preservação da biodiversidade, 

reciclagem, aquecimento global, energias renováveis, mobilidade urbana, poluição 

dos solos/agricultura/agrotóxicos, preservação das florestas etc.  

O engajamento no desenvolvimento sustentável pressupõe que a sociedade e 

as empresas: adotem a reciclagem nos seus processos; utilizem energias e 

combustíveis de fontes renováveis e preservem a biodiversidade do planeta. 

A chamada da capa “Brasil” indica que “sete especialistas definem uma 

agenda sustentável para o próximo governo”. A data de capa da edição é 

novembro/2010, o segundo turno da eleição presidencial daquele ano foi realizado 

em 31 de outubro, ou seja, haverá um destaque para a agenda Brasil.32Já que 

durante a eleição não houve debate sobre os temas encontrados na ilustração da 

capa. 

                                            

32Após quatro meses de uma campanha em que temas morais e religiosos ofuscaram propostas concretas sobre temas 

importantes à nação, Dilma Rousseff foi eleita a primeira presidente da história brasileira. A candidata petista derrotou o 
tucano José Serra em um segundo turno em que a abstenção superou os 20 milhões de eleitores. Disponível em: 
http://eleicoes.uol.com.br/2010/ Acesso em: 10 out.2015.  
 

http://eleicoes.uol.com.br/2010/
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Carta ao Leitor 

 

Figura 34 – Carta ao Leitor. Guia Exame de Sustentabilidade, 2010 

33 

 

 

 

                                            

33 O TAMANHO DO NOSSO SONHO 

 

NÃO FOI O QUE ACONTECEU DESTA VEZ, mas processos eleitorais deveriam ser pautados por causas realmente 
grandiosas, que mobilizassem e inspirassem a sociedade a perseguir um sonho de nação. Que país queremos ser? O 
que desejamos para nosso próprio futuro e – talvez ainda mais importante – para o futuro das próximas gerações? 
Onde queremos estar em dez, 20 ou 30 anos? Que valores comuns devem nos mover? Qual o tamanho do nosso 
sonho? 
As últimas quatro décadas brasileiras foram marcadas por mudanças fundamentais para nossa história. Primeiro, o 
crescimento, quase a qualquer custo. Depois, a redemocratização, a busca pela estabilização econômica e os esforços para a 
redução das desigualdades sociais. Ao trilhar esse caminho, cheio de obstáculos e armadilhas, construímos um país que, 
inegavelmente, é melhor hoje do que há 40 anos. Chegou o momento de um novo salto. Para onde ir? Que escolha fazer? 
Uma conjunção de momento histórico com dádivas naturais coloca à frente do Brasil o desafio do desenvolvimento 
sustentável e a oportunidade de colocar-se diante do mundo como vanguarda de uma economia nova, com valores do século 
21. Com abundância de fontes renováveis de energia, água, sol, florestas nativas e uma das mais invejáveis biodiversidades 
do planeta, o Brasil candidata-se a protagonista da economia de baixo carbono. Nenhuma de suas características naturais, 
porém, nos garante esse destino. Há um caminho que vai muito além do voluntarismo se quisermos construir esse sonho de 
país.  
Além de reconhecer os melhores exemplos de responsabilidade socioambiental corporativa, esta 11ª edição do Guia 
EXAME de Sustentabilidade é dedicada à discussão do potencial do Brasil diante da economia deste século e do real 
significado de sustentabilidade no dia a dia dos brasileiros. Coordenada pelo editor executivo Sérgio Teixeira Jr. e pela 
repórter Ana Luiza Herzog, uma das maiores especialistas em sustentabilidade do país, a versão 2010 do guia traz as 
ideias e os caminhos propostos pelos grandes analistas do tema. Os desafios de sustentabilidade que temos pela 
frente são muitos – passam pela eliminação de rincões de miséria, pela universalização do saneamento básico, pelo 
investimento consistente em pesquisa e desenvolvimento, pela valorização da inovação tecnológica e, sobretudo, pela 
garantia de uma educação de qualidade para todos os brasileiros. O Brasil sustentável vai muito além da preservação 
da inestimável riqueza de sua biodiversidade. Nosso sonho de país deve ser muito maior.   

Cláudia Vassallo 
Diretora de Redação 
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O tamanho do nosso sonho, é título da carta da edição dedicada a pensar o 

Brasil sustentável.  É também a primeira carta do Guia que aborda questões sobre 

as políticas do país, a presidente Dilma Rousseff acabou de ser eleita para o seu 

primeiro mandato.  

Fica evidente o tom reivindicatório pós-eleições do enunciador, mas também 

a preocupação da publicação em fazer uma importante reflexão sobre o momento e 

do desenvolvimento sustentável do país: 

 

NÃO FOI O QUE ACONTECEU DESTA VEZ, mas processos 
eleitorais deveriam ser pautados por causas realmente grandiosas, 
que mobilizassem e inspirassem a sociedade a perseguir um sonho 
de nação. Que país queremos ser? O que desejamos para nosso 
próprio futuro e – talvez ainda mais importante – para o futuro das 
próximas gerações? Onde queremos estar em dez, 20 ou 30 anos? 
Que valores comuns devem nos mover? Qual o tamanho do nosso 
sonho? (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2010, p.10). 

 

O trecho abaixo destaca uma noção de sustentabilidade muito mais 

abrangente que o padrão do Guia adotado até 2009. São temas alinhados à 

sustentabilidade, sem dúvida! E esta edição “é dedicada à discussão do potencial do 

Brasil diante da economia deste século e do real significado de sustentabilidade no 

dia a dia dos brasileiros”. São assuntos que também geram impactos às empresas: 

 
Os desafios de sustentabilidade que temos pela frente são muitos – 
passam pela eliminação de rincões de miséria, pela universalização 
do saneamento básico, pelo investimento consistente em pesquisa e 
desenvolvimento, pela valorização da inovação tecnológica e, 
sobretudo, pela garantia de uma educação de qualidade para todos 
os brasileiros. O Brasil sustentável vai muito além da preservação da 
inestimável riqueza de sua biodiversidade. Nosso sonho de país 
deve ser muito maior (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 
2010, p.10). 
 

Nesta edição ficou evidente que na noção de sustentabilidade do Guia todos 

os seus agentes são interdependentes, exatamente como na árvore da capa da 

edição de 2008. A Carta ao Leitor faz uma conexão com a ilustração da capa: o 

sonho de um Brasil sustentável.  

O enunciador mudou o tom e a forma de se dirigir ao leitor, utilizou frases 

longas, o texto saiu do recorrente formato dos autoelogios e das receitas de 

sustentabilidade. Finalmente, o enunciador se propôs a endereçar um texto analítico 

aos leitores.  
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4.12 GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2011 

Capa 

 

Figura 35– Guia Exame de Sustentabilidade, 2011 

 

 

 

As chamadas de capa desta edição se referem à Inovação e economia 

verde/O futuro da água/O desafio da superpopulação/agenda do crescimento 

sustentável do Brasil em 2012. A cenografia da capa traz novamente a ilustração de 

uma árvore, cheia de troncos, galhos e folhas. E esta árvore não é bonita, não é 

frutífera, parece forte e é escura/ameaçadora.  

Já sabemos há algum tempo, que as questões da escassez da água e da 

produção alimentar insuficiente são problemas graves que estão no cenário mundial. 

O significado da árvore é “a ideia de símbolo da vida em perpétua evolução” 

(SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS, 2015...). A palavra evolução carrega uma 

conotação positiva, considero que em poucos casos é bem empregada, mas nesta 

simbologia da árvore a sua utilização é muito adequada. Fazendo uma analogia, 

para sobreviver a humanidade também terá que evoluir no que diz respeito à 

sustentabilidade alimentar e preservação da água. 
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Carta ao Leitor 

 

 

Figura 36– Carta ao Leitor. Guia Exame de Sustentabilidade, 2011 

34 

 

 

 

                                            

34 CRIAR O FUTURO 

O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011 foi marcado pela celebração e pelo alerta. Naquele dia, nascia, em algum 

ponto impreciso, o bebê que se transformaria no sétimo bilionésimo ser humano vivendo sobre a Terra. A 
explosão demográfica das últimas décadas é, inquestionavelmente, fruto de avanços extraordinários. Nunca na 
história vivemos por tanto tempo – nem tão bem. A tecnologia dilatou existências e encurtou distâncias. A ciência 
nos fez mais fortes. O bebê de número 7 bilhões – seja ele quem for e esteja onde estiver – é a prova de nossa é 
vitória como espécie. Mas seu nascimento é também um sinal poderoso de que, mais uma vez, enfrentaremos a 
necessidade de adaptação. Em 2050 – menos de quatro décadas à frente, portanto – seremos 9 bilhões de 
pessoas habitando um planeta incapaz de expandir sua oferta de recursos na mesma velocidade do aumento de 
nossa demanda. É fácil ver que a conta já não fecha. 
Não há aqui histeria ou catastrofismo em relação ao futuro. As coisas não se transformarão de um dia para o outro. E a 
humanidade já deu provas de seu grande poder de adaptação às mudanças, encontrando brechas em meio às crises, 
fazendo diferente, mudando padrões de comportamento. Estamos em meio a um processo, e não diante de um 
despenhadeiro. O mundo dos 7 bilhões exige inovação, desperta ansiedade, destrói zonas de conforto. Trata-se de um 
cenário que – de forma geral e especificamente para o mundo dos negócios – pode ser visto como ameaça ou como 
incentivo. 
Não sejamos ingênuos: o caminho para os que decidem fazer diferente é cheio de riscos. Nem tudo dará certo 
em meio a esse cenário de rupturas. Mas a cada dia parece ficar mais evidente que a paralisia e a negação da 
nova realidade são escolhas ainda mais perigosas. Esta 12ª edição do Guia EXAME de Sustentabilidade traz os 
exemplos de 21 empresas instaladas no Brasil que decidiram fazer parte do processo de mudança. Cada uma à 
sua maneira, elas tentam formas novas e mais sustentáveis de fazer negócios. Mesmo diante dos enormes 
riscos de navegar num ambiente novo, essas empresas decidiram encarar o mundo do bebê 7 bilhões como um 
lugar de oportunidades para quem se dispõe a fazer diferente. 

Cláudia Vassallo 
Diretora de Redação 



131 

 

A cenografia da carta faz uma interface com a capa, afinal, plantar árvores é 

“Criar o futuro”, que corresponde ao nascimento dos bebês nas fotos.  A 

argumentação em linguagem conotativa da carta é baseada no nascimento bebê de 

número 7 bilhões, o enunciador vai engendrando o discurso para em determinado 

momento chegar à conclusão que “é fácil ver que a conta já não fecha”.  

A questão da sustentabilidade do planeta é tratada no aspecto da nossa 

incapacidade de produzir recursos na mesma velocidade que a população cresce. 

No texto abaixo, o tom professoral do ethos do condutor vai indicando o caminho 

aos leitores, grifamos a parte em que o enunciador é veemente: 

 

Trata-se de um cenário que – de forma geral e especificamente para 
o mundo dos negócios – pode ser visto como ameaça ou como 
incentivo. Não sejamos ingênuos: o caminho para os que decidem 
fazer diferente é cheio de riscos. Nem tudo dará certo em meio a 
esse cenário de rupturas. Mas a cada dia parece ficar mais evidente 
que a paralisia e a negação da nova realidade são escolhas ainda 
mais perigosas (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2011, 
p.10. Grifo nosso). 

 

A estrutura e tom do texto se mantém diferentes como a Carta ao Leitor do 

ano passado, este texto também não intercala os conceitos da publicação de 

sustentabilidade e os autoelogios. Mas o ethos começa a mudar no último parágrafo, 

só no encerramento é que o enunciador fala das empresas-modelo: 

 

Esta 12ª edição do Guia EXAME de Sustentabilidade traz os 
exemplos de 21 empresas instaladas no Brasil que decidiram fazer 
parte do processo de mudança. Cada uma à sua maneira, elas 
tentam formas novas e mais sustentáveis de fazer negócios. Mesmo 
diante dos enormes riscos de navegar num ambiente novo, essas 
empresas decidiram encarar o mundo do bebê 7 bilhões como um 
lugar de oportunidades para quem se dispõe a fazer diferente (GUIA 
EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2011, p.10). 

 

Nesta carta o enunciador novamente se utilizou de análises de cenário e de 

uma linguagem adequada ao seu público:  “Trata-se de um cenário que – de forma 

geral e especificamente para o mundo dos negócios – pode ser visto como ameaça 

ou como incentivo” (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2011, p.10).   
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4.13 GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2012 

Capa 

Figura 37– Guia Exame de Sustentabilidade, 2012 

 

 

A construção da cena enunciativa é de uma árvore, que representa a 

sustentabilidade como um tema global. O planeta Terra é facilmente delineado na 

árvore. A edição traz um especial sobre o tema água – a sua escassez. E a água 

não é representada no planeta Terra na imagem da árvore, trata-se de um planeta 

seco.  

A imagem da capa é forte e traz muitos significados. A cor verde predomina, 

remete à árvore/vida e ao tema sustentabilidade. E reflete o que estamos vivendo, 

as ações para a manutenção da vida no planeta dependem urgentemente de todos 

os países, governos, empresas e cidadãos. É responsabilidade de todos nós, ações 

isoladas não resolverão os graves problemas causados ao meio ambiente, e não 

conseguirão restringir a escalada dos desequilíbrios sociais, econômicos e culturais.  

As outras chamadas de capa indicam a cobertura de temas da área de 

Recursos Humanos e a abrangência da temática de sustentabilidade às pequenas e 

médias empresas: “Carreira – os passes dos executivos sustentáveis estão em alta 

no mercado”; “Negócios – as pequenas e médias empresas também querem ser 

verdes”.  
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Carta ao Leitor 

 

Figura 38 - Carta ao Leitor. Guia Exame de Sustentabilidade, 2012 

35 

 

Temos uma cena de anunciação que se baseia no tema água, para a ONU 

2013 será o ano internacional da cooperação pela água, e traz uma reflexão a partir 

do “Fórum Exame de Sustentabilidade” que foi realizado com especialistas sobre o 

assunto – a foto do evento ocupou quase meia página, foi o destaque da Carta ao 

                                            

35 INSPIRAÇÃO PARA O MUNDO  

A ONU DECRETOU que 2013 será o Ano Internacional da Cooperação pela Água, o reconhecimento por parte da 
organização de que não podemos mais negligenciar o mais importante dos recursos. Como mostra a série de 
reportagens especiais sobre água deste guia, temos um problema Hoje, 40% da população global vive em países em 
situação de estresse hídrico - ou seja 
vive  com menos do mínimo recomendado pela ONU. Pior: esse número provavelmente vai crescer nas próximas 
décadas. Nem mesmo o Brasil, espécie de eldorado em termos de quantidade de rios que cruzam o país, está livre de 
problemas. Nossa oferta de água se concentra na Região Norte, lar de 8% da população. Nas grandes cidades, rios 
poluídos fazem parte da cena há décadas. E a carência de água é um dado da realidade. Esses e outros temas foram 
debatidos na mais recente edição do Fórum EXAME de Sustentabilidade, que reuniu alguns dos maiores especialistas 
do país no assunto. Como disse na ocasião a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, o Brasil precisa começar a 
avaliar o custo da água nos processos produtivos. "Nosso maior desafio é mostrar que a política ambiental não é 
restrição ao desenvolvimento", declarou. O Brasil tem, pelo menos no campo da teoria, uma enorme vantagem 
comparativa em relação aos demais países do mundo. Ninguém tem uma combinação tão virtuosa de biodiversidade 
com riquezas naturais. E isso poderá ser um diferencial em nosso favor - desde que saibamos aproveitá-lo, Nesse 
sentido, as empresas aqui instaladas têm papel decisivo. Não há solução possível no ·terreno ambiental sem a 
participação direta da iniciativa privada E a boa notícia, como demonstram os exemplos destacados nesta edição, é que 
o Brasil já conta com um pelotão de elite cada vez mais antenado com a sustentabilidade. Eles mostram que não se 
trata de deixar a natureza intocada. Isso não é realista - nem desejável. O ponto é outro: como construir uma nova 
abordagem no uso dos recursos naturais, que são obviamente finitos. EXAME tem orgulho de ter sido a primeira 
publicação brasileira a abraçar a causa da sustentabilidade, lá se vão 13 anos, com a primeira edição deste guia. O que 
nos movia - e nos move - era o desejo de mostrar não apenas o problema, mas as possíveis soluções. O Brasil pode e 
deve ser uma poderosa fonte de inspiração global na construção de um mundo melhor. 
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Leitor. O texto da carta faz uma ligação com a imagem da capa, do planeta Terra 

seco, sem água.  

A situação em 2012 já era preocupante, 40% da população global já vivia uma 

situação de estresse hídrico. Inclusive, o texto alertava que o Brasil não estava livre 

de problemas. E este ano, em 2015, a situação da crise hídrica vivida em diversos 

municípios brasileiros comprova que o Guia estava certo na sua afirmação.  

Para o enunciador, sem a participação da iniciativa privada o meio ambiente 

não tem solução. Nesse sentido, como já observamos no Capítulo 2, WERBACH 

(2010, p.3) compartilha da mesma opinião: “Cada vez mais, a sociedade vê as 

empresas globais como as únicas instituições poderosas o bastante para 

responderem na mesma escala dos desafios que nosso planeta enfrenta”. 

Realmente, com o poder e o tamanho de algumas organizações globais, elas podem 

mobilizar e empreender mais ações que muitos governos.  

O enunciador na cenografia abaixo se utiliza de uma linguagem metafórica ao 

comparar os “exemplos da publicação”/as empresas-modelo do Guia a um “pelotão 

de elite antenado em sustentabilidade”. Leia-se: um grupo pequeno e seleto de 

grandes empresas/leitores da revista Exame. Os assinantes de Exame, recebem 

gratuitamente o Guia36 – que é um dos produtos da revista. 

 

Não há solução possível no terreno ambiental sem a participação 
direta da iniciativa privada. E a boa notícia, como demonstram os 
exemplos destacados nesta edição, é que o Brasil já conta com um 
pelotão de elite cada vez mais antenado com a sustentabilidade. Eles 
mostram que não se trata de deixar a natureza intocada. Isso não é 
realista - nem desejável. O ponto é outro: como construir uma nova 
abordagem no uso dos recursos naturais, que são obviamente finitos 
(GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2012, p.10). 
 

Uma das premissas da AD, postula que o sentido de uma expressão ou 

palavra é determinado pelas posições ideológicas inscritas no processo sócio-

histórico em que são produzidas. Assim, o sentido muda dependendo do enunciador 

e de suas posições ideológicas (PÊCHEUX & FUCHS, 1990). Como o nosso 

enunciador é o Guia/Exame, faz sentido ele afirmar que as empresas sustentáveis 

brasileiras são da elite.  

                                            

36 No Capítulo 3, item 3.5.1 Alguns Dados da Publicação, podem ser observadas informações com o perfil dos 
leitores da Revista Exame. 
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No trecho abaixo, a Exame diz que foi “a primeira publicação brasileira a 

abraçar a causa da sustentabilidade, lá se vão 13 anos, com a primeira edição deste 

guia” (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2012, p.10).  

 

EXAME tem orgulho de ter sido a primeira publicação brasileira a 
abraçar a causa da sustentabilidade, lá se vão 13 anos, com a 
primeira edição deste guia. O que nos movia - e nos move - era o 
desejo de mostrar não apenas o problema, mas as possíveis 
soluções. O Brasil pode e deve ser uma poderosa fonte de inspiração 
global na construção de um mundo melhor (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2012, p.10). 

 

 

 

 

4.14 GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2013 

 

Capa  

 

Figura 39 – Guia Exame de Sustentabilidade, 2013 
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A capa novamente ilustra uma árvore, um pouco inclinada, feita por 

palavras, por termos que fazem parte do universo da sustentabilidade empresarial. 

Há uma hierarquia nas nomenclaturas por troncos principais, cores e folhagens. 

Trata-se de uma árvore bem cheia, saudável, abrangente e diversificada, como é a 

sustentabilidade. No tronco principal, que está um pouco envergado, está a palavra 

sustentabilidade.  

As três chamadas da capa estão em sintonia com os temas de 

sustentabilidade empresarial que compõem a árvore, entre eles: o desenvolvimento 

sustentável, governança, mudanças climáticas, planejamento, ecoeficiência, 

acionistas, gestão de resíduos, resultados financeiros, empresas, governo etc. Uma 

das chamadas destaca uma entrevista com Michael Porter sobre “uma nova fórmula 

para medir o progresso”. Outra é sobre a incorporação de riscos socioambientais 

nos relatórios financeiros. E uma pesquisa mostra em quais “aspectos da 

sustentabilidade as empresas brasileiras mais avançaram”.  

A eleição que o Guia Exame faz em todas as edições mudou, agora são “61 

empresas mais sustentáveis do Brasil e as vencedoras em 20 setores + os 

destaques em 7 categorias”. É interessante observar que até 2012 o Guia Exame 

utilizava nesta lista o termo “empresas-modelo” e elas eram eleitas em função de 

projetos nomeados como “Responsabilidade Social Corporativa”.  

Embora a premiação da empresa sustentável do ano começou em 2008, o 

Guia demorou 13 anos/14 edições para adotar o termo sustentabilidade para esta 

eleição – só agora nesta edição de 2013. Possivelmente, como já observamos em 

outra análise, em função do retorno do número de inscrições das ações/projetos das 

empresas para outros temas. Ou seja, da maturidade das organizações brasileiras 

em relação à sustentabilidade, e de algumas empresas efetivamente colocar em 

prática o discurso sustentável apenas agora, muito tempo depois. De novo, este não 

é o objetivo desta pesquisa.  
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Carta ao Leitor 

 

Figura 40 – Carta ao Leitor. Guia Exame de Sustentabilidade, 2013 

37 

 

 

A cenografia do título da Carta ao Leitor nos dá a impressão que o Brasil só 

melhorou porque as empresas melhoraram: “As empresas melhoraram. O Brasil 

também”. A foto de um homem pedalando uma bicicleta Itaú no calçadão faz uma 

alusão ao título, o banco ganhou como empresa sustentável do ano. O texto da carta 

faz interface com a árvore da capa, que é composta dos elementos da 

sustentabilidade empresarial. 

                                            

37 As empresas melhoraram.   

   O Brasil também  

CHEGAMOS À 14ª EDIÇÃO DO GUIA DE SUSTENTABILIDADE com espírito renovado. É motivo de muito 
orgulho de nossa parte constatar quanto o país avançou desde o lançamento, em 2000, do então chamado Guia 
de Boa Cidadania Corporativa - e como EXAME fez parte do salto qualitativo que vimos desde então. Naquele 
tempo, sustentabilidade era coisa de chatos. Dentro das empresas, as ações do gênero entravam na linha dos 
custos, e não eram poucos os executivos que se adiantavam para cortar os programas ao primeiro sinal de 
turbulência. O mundo mudou - felizmente. Hoje, a sustentabilidade está no centro das estratégias vencedoras, 
pelo menos no grupo que forma a elite empresarial brasileira. É o que mostramos nesta edição, que compila os 
dados de quase 200 companhias do país. O processo de realização deste guia se estende por meses e envolve 
mais de 50 pessoas. Contamos com o apoio decisivo dos técnicos do Centro de Estudos de Sustentabilidade da 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, responsáveis pela metodologia da pesquisa feita com as empresas. 
Fica claro o engajamento crescente, bem como a sofisticação nos programas descritos pelas companhias. Mas 
os líderes mostrados nas páginas a seguir - referências no tema – são unânimes: ainda temos muito a caminhar. 
Os conceitos de sustentabilidade estão permanentemente em evolução. Nas palavras do americano Michael 
Porter, maior autoridade mundial em competitividade, muitas companhias abraçaram a sustentabilidade para 
melhorar a imagem pública. Agora precisam aprender a tratar o assunto como forma de reduzir custos e 
promover o crescimento. As melhores empresas já entenderam a mensagem - e são um exemplo para o Brasil. 



138 

 

Sem dúvida, o Banco Itaú tem uma filosofia sustentável que faz parte da sua 

gestão e alguns projetos de sustentabilidade que merecem ser premiados. 

Incorporar as bicicletas do Itaú ao mobiliário urbano das principais capitais do país 

foi uma inciativa louvável em muitos aspectos, inclusive, do ponto de vista do retorno 

de imagem e relacionamento com os seus clientes.  Mas como o enunciador 

descreveu no texto, desde o seu lançamento o Guia acompanhou os avanços em 

relação à sustentabilidade, “Fica claro o engajamento crescente, bem como a 

sofisticação nos programas descritos pelas companhias” (GUIA EXAME DE 

SUSTENTABILIDADE, 2013, p.10). É fato, as grandes empresas estão cada vez 

mais empenhadas em desenvolver projetos sustentáveis atrelados a uma causa ou 

ao seu propósito de existir.  

O ethos de condutor continua guiando os leitores e na mesma linha, agora as 

melhores empresas são um exemplo para o Brasil. As melhores são sustentáveis e 

são as empresas-modelo do Guia:  

 

Os conceitos de sustentabilidade estão permanentemente em 
evolução. Nas palavras do americano Michael Porter, maior 
autoridade mundial em competitividade, muitas companhias 
abraçaram a sustentabilidade para melhorar a imagem pública. 
Agora precisam aprender a tratar o assunto como forma de reduzir 
custos e promover o crescimento. As melhores empresas já 
entenderam a mensagem - e são um exemplo para o Brasil (GUIA 
EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2013, p.10). 
 

O enunciador novamente utilizou a palavra elite para se referir às empresas 

sustentáveis. É um processo de estereotipagem, ele está criando o ethos da 

sustentabilidade do Guia Exame: “O mundo mudou - felizmente. Hoje, a 

sustentabilidade está no centro das estratégias vencedoras, pelo menos no grupo 

que forma a elite empresarial brasileira” (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 

2013, p.10). Os executivos das empresas sustentáveis, que forma a elite empresarial 

brasileira, são leitores de Exame.  
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4.15 GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2014 

Capa 

Figura 41 – Guia Exame de Sustentabilidade, 2014 

 

 

 

Esta é a 15ª edição do Guia Exame e pela quinta vez o símbolo da vida ilustra 

a capa da publicação. Qual a razão da repetição da árvore na capa? A mesma da 

repetição do ícone das pessoas em diversas capas? Fazer analogias e sedimentar 

mensagens/conceitos. Difícil saber, porque, eventualmente, são várias as razões.  

A árvore estilizada estampada na capa é de papel, foi criada a partir das 

páginas do próprio Guia Exame. É uma árvore sustentável, já que o papel é um 

material reciclável. E nesta edição, a capa foi produzida com material reciclado – a 

informação foi colocada à esquerda da árvore. Assim, a árvore faz a representação e 

põe em cena o fiador como um enunciador qualificado para ser sustentável. O 

fiador/enunciador é o Guia Exame.  

As chamadas da capa tratam das inovações na gestão de água, energia, 

resíduos e biodiversidade. E a pesquisa desta edição é quase a mesma do ano 

passado, ou talvez uma continuação, “as áreas em que as empresas mais 

avançaram em sustentabilidade – e o que falta melhorar”. Os temas são atuais e de 

interesse das empresas.  
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Carta ao Leitor 

 

Figura 42 – Carta ao Leitor. Guia Exame de Sustentabilidade, 2014 

38 

 

 

Com data de capa de novembro/2014, o enunciador faz uma análise após a 

reeleição da presidente Dilma Rousseff, e novamente constata que a presidente não 

tem uma proposta de desenvolvimento sustentável para o país. Na eleição passada 

a constatação foi a mesma, os políticos em geral não se interessam pelo futuro do 

Brasil. 

                                            

38 PODEMOS, SIM, FAZER A DIFERENÇA 

O BRASIL ACABA DE SAIR DA MAIS ACIRRADA campanha presidencial em décadas - e lamentavelmente 
perdemos uma fantástica oportunidade de discutir seriamente os temas da sustentabilidade que interessam ao 
país. Sustentabilidade virou quase unanimidade da boca para fora, o que não deixa de ser um avanço. Nenhum 
líder, seja na vida pública, seja nas em presas, renega abertamente os preceitos do desenvolvimento 
sustentável. Mas raramente se vai além do discurso vazio, como vimos nos debates eleitorais. O resultado, 
infelizmente, é que continuamos sem saber ao certo o que a presidente Dilma Rousseff vai nos propor nesse 
front para os próximos quatro anos. Como nota John Elkington, considerado por muitos o principal nome da 
sustentabilidade no mundo, em um artigo escrito com exclusividade para esta l5ª edição do Guia EXAME de 
Sustentabilidade, o Brasil estaria em condições de liderar uma nova onda de inovações de que urgentemente 
necessitamos. Mas precisamos, antes de tudo, acreditar que podemos fazer a diferença. A boa notícia é que as 
empresas  ou pelo menos as que constam neste guia - parecem ter consciência de que não temos tanto tempo 
assim para nos mexer. As iniciativas vão, a cada ano, se tornando mais sofisticadas e inovadoras, como se pode 
ver nas páginas seguintes. As empresas, claro, não vão resolver sozinhas os problemas que temos. Mas elas 
são parte importante da solução, ao lado de uma sociedade civil que também se mostra bem mais preocupada 
com o futuro. Que tenhamos a cada dia mais e melhores histórias para contar - e que nossos líderes políticos 
também se mostrem à altura do desafio que temos à frente. 
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O colunista ilustre convidado desta edição é John Elkington39, para ele “o 

Brasil estaria em condições de liderar uma nova onda de inovações de que 

urgentemente necessitamos. Mas precisamos, antes de tudo, acreditar que podemos 

fazer a diferença” (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2014, p.9). Essa 

afirmação parece uma contradição, já que o Brasil não tem políticas e projetos 

direcionados ao desenvolvimento sustentável.  

Apoiado nesta fala de Elkington, o enunciador diz que “A boa notícia é que as 

empresas  ou pelo menos as que constam neste guia - parecem ter consciência de 

que não temos tanto tempo assim para nos mexer” (GUIA EXAME DE 

SUSTENTABILIDADE, 2014, p.9). O enunciador deixa claro que, junto com a 

sociedade, as empresas são parte importante da solução, mas que não vão 

conseguir resolver os problemas do país. Ou seja, o governo também tem que fazer 

a sua parte.  

A foto que ilustra a Carta ao Leitor é do Centro de distribuição da Natura, a 

justificativa da presença da imagem está na curta legenda, a qual informa que a 

empresa foi a que mais vezes esteve presente no Guia Exame nestes quinze anos 

da publicação. O que faz todo sentido, já que no país a Natura foi uma empresa 

visionária e pioneira na implantação de processos de sustentabilidade e 

responsabilidade social na sua filosofia, propósito, gestão e produção dos seus 

produtos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

39 “Há 12 anos o autor criou os conceitos de sustentabilidade (o Triple bottom line) que somente agora vê 

reconhecidos e implantados. O mundo levou mais de uma década para assimilar e assumir a responsabilidade 
de implantar os conceitos que preservarão a qualidade ambiental, a justiça social e a saúde dos negócios” 
(ELKINGTON, 2012, aba). 
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4.16 CONSIDERAÇÕES DAS ANÁLISES REALIZADAS 

 

As primeiras análises das edições do Guia Exame, tanto das Capas como 

das Cartas ao Leitor, se repetiram muito, a ponto de tornarem-se previsíveis até 

2008. Fez parte deste período também a utilização de um discurso cansativo de 

autopromoção da publicação. Essas foram as primeiras constatações desta 

pesquisa, as estratégias discursivas do enunciador eram sempre as mesmas, ou 

seja, as cenas de enunciação eram sempre constituídas da mesma maneira.  

Por razões de coerência e para facilitar a compreensão, inicialmente, vamos 

fazer os apontamentos dos achados que mobilizaram a pesquisa, a nossa proposta 

de investigação. Em seguida, apresentaremos as considerações a partir do 

Protocolo de Análise. Portanto, as próximas páginas se encontram na seguinte 

ordem:  

 

- Constituição do ethos de sustentabilidade do Guia Exame  

- Modelo de empresa sustentável que a publicação sugere 

- A noção de sustentabilidade foi ressignificada no Guia Exame? 

 

 

- Protocolo de Análise: 

 

Análise do texto linguístico  

- O tamanho das frases  
- Conexões e interfaces observados na Carta ao Leitor com a capa 
- Expressões que caracterizam a imagem do emissor (fiador/enunciador), das 
empresas e do mercado 
- Expressões que constituem a noção de sustentabilidade da publicação 

- Técnicas argumentativas: figuras de linguagem, metáfora, sinonímia etc.  
 

Elementos externos ao texto  

- Fotos, ilustrações e imagens:  avaliar os efeitos na capa 
- Cores, a diferença e efeitos de tipologia/fontes: influência na capa da edição 
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- Constituição do ethos de sustentabilidade do Guia Exame 

O enunciador se expressa de várias formas numa situação discursiva, “que 

implica papéis, lugares e momentos de enunciação legítimos” (MAINGUENEAU, 

2014, p. 75). O que pressupõe a criação de uma “cena de enunciação”, da qual o 

ethos é parte constitutiva. A cena de enunciação legitima todo discurso, ela se 

desenvolve para constituir o seu próprio espaço de fala para se aproximar do leitor. 

O ethos que predomina nos textos das Cartas ao Leitor é de condutor, o que 

guia os leitores da publicação – “guiar” o leitor no sentido de ser uma estratégia 

discursiva, de levar o leitor aos objetivos da publicação. “A cenografia é ao mesmo 

tempo a fonte do discurso e aquilo que ele engendra; ela legitima um enunciado que, 

por sua vez, deve legitimá-la” (MAINGUENEAU, 2004, p.87).   

Em quase todas as edições o ethos do condutor é aquele que guia o leitor 

para gerar os enlaçamentos paradoxais e engendrar o(s) discurso(s) do Guia 

Exame. Tornou-se uma estratégia argumentativa repetitiva do enunciador – guiar 

para fidelizar o leitor e impor os estereótipos do ethos de sustentabilidade e do 

modelo de empresa sustentável da publicação. Para tanto, o tom do ethos do 

condutor utilizado nas Cartas ao Leitor é professoral e autoritário, o que confirmou as 

nossas hipóteses. Em algumas edições o enunciador é como um professor de 

antigamente, que tenta ensinar por meio do medo. 

 Na cenografia abaixo o enunciador se utiliza de uma linguagem metafórica ao 

comparar os “exemplos da edição” a um “pelotão de elite antenado em 

sustentabilidade”. Ou seja, um grupo pequeno e seleto de grandes empresas cujos 

executivos são leitores da revista Exame. Os assinantes de Exame anualmente 

recebem gratuitamente o Guia40 – que é um dos produtos da revista. 

 

Não há solução possível no terreno ambiental sem a participação 
direta da iniciativa privada. E a boa notícia, como demonstram os 
exemplos destacados nesta edição, é que o Brasil já conta com um 
pelotão de elite cada vez mais antenado com a sustentabilidade. Eles 
mostram que não se trata de deixar a natureza intocada. Isso não é 
realista - nem desejável. O ponto é outro: como construir uma nova 
abordagem no uso dos recursos naturais, que são obviamente finitos 
(GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2012, p.10.Grifo nosso). 

 

                                            

40 No Capítulo 3, item 3.5.1 Alguns Dados da Publicação, podem ser observadas informações com o perfil dos 
leitores da Revista Exame. 



144 

 

O enunciador utilizou em duas edições seguidas a palavra elite para se 

referir as empresas sustentáveis. Trata-se de um processo de estereotipagem, ele 

está criando o ethos da sustentabilidade do Guia Exame: “O mundo mudou - 

felizmente. Hoje, a sustentabilidade está no centro das estratégias vencedoras, pelo 

menos no grupo que forma a elite empresarial brasileira” (GUIA EXAME DE 

SUSTENTABILIDADE, 2013, p.10). Os executivos das empresas sustentáveis, que 

formam a elite empresarial brasileira, são leitores de Exame. Se alguém quiser fazer 

parte dessa elite empresarial brasileira sustentável, precisa ser leitor de Exame.  

 

 

- Modelo de empresa sustentável que a publicação sugere 

 

Desde 2002 o Guia Exame indica empresas-modelo, começou com o tema 

cidadania. Em 2004, passou para empresas-modelo de responsabilidade social. A 

Natura foi a primeira empresa sustentável do ano, em 2008. A partir de então toda 

edição uma empresa conquista essa distinção. As etapas do processo de inscrição 

das empresas estão disponíveis no site da publicação41.  Até 2012, o Guia Exame 

manteve a “Lista das 21 Empresas-Modelo de Responsabilidade Social Corporativa 

no Brasil”. A partir de 2013, o tema passou para sustentabilidade e ao invés de 

“Empresas-Modelo”. A publicação agora recomenda “As lições”: “As lições das 61 

Empresas Mais Sustentáveis do Brasil em 7 categorias”.  

O modelo de empresa sustentável que a publicação sugere é aquele que 

trabalha em todas as dimensões da sustentabilidade, na busca permanente da 

excelência em todos os seus processos, com objetivo de conquistar a sua 

perenidade no mercado. O trecho abaixo da edição de 2008 é o que reúne mais 

informações na mesma Carta ao Leitor: 

 

Culpar o capitalismo talvez seja a saída mais óbvia, mas certamente 
não a mais sábia. O problema não está necessariamente em seu fim 
– a busca do lucro como atalho para o desenvolvimento –, mas nos 
meios utilizados por um número surpreendentemente grande de 
empresas para chegar até ele. É em momentos críticos como este 
que sustentabilidade deixa de ser conceito abstrato ou um 
instrumento de marketing e passa a ser o limite entre companhias 

                                            

41 No Capítulo 3, item 3.5.1 Alguns Dados da Publicação, podem ser encontradas algumas informações para a 

inscrição das empresas . 
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feitas para durar e negócios passageiros. Ser sustentável, em 
poucas palavras, é pensar e agir com olhos no futuro. Mesmo que 
isso, em alguns momentos, signifique ganhar menos no presente. 
Isso nada tem a ver com o fim do capitalismo. Ao contrário, é a 
senha para sua sobrevivência como o melhor sistema econômico 
criado até hoje. 
Nesta nona edição do Guia EXAME de Sustentabilidade 
apresentamos 20 exemplos de empresas brasileiras que têm 
buscado, no dia a dia de seus negócios, um equilíbrio entre as 
necessidades do presente e as perspectivas do futuro. Isso não 
envolve apenas o respeito ao meio ambiente, quase um modismo em 
nossos dias. Não se restringe ao tratamento dado aos acionistas ou 
aos funcionários. Não é só questão de transparência ou de 
preocupação com a sociedade como um todo. É tudo isso ao mesmo 
tempo. Ao trabalhar em todas as dimensões da sustentabilidade, 
essas companhias buscam fazer a diferença não apenas hoje ou no 
próximo trimestre, mas permanentemente. Buscam uma excelência 
complexa, que envolve números, mas vai muito além deles (GUIA 
EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2008, p.8.Grifo nosso).  

 

Certamente, a estratégia discursiva do ethos do condutor que apoia 

enunciador nas Cartas ao Leitor é para fidelizar leitores e anunciantes ao Guia e 

revista Exame, bem como tem objetivo de institucionalizar e valorizar os rankings e 

premiações da publicação. O que Charaudeau (2006) conceitua como contrato de 

comunicação entre as partes envolvidas. 

 

 

- A noção de sustentabilidade foi ressignificada no Guia Exame? 

 

Em 2000 a publicação nasceu com o nome de Guia EXAME de Boa 

Cidadania Corporativa, com o propósito de identificar, avaliar e divulgar as melhores 

práticas de responsabilidade social adotadas pelas organizações no Brasil e 

escolher entre elas as chamadas “empresas-modelo”. As ações sociais tinham um 

viés filantrópico/assistencialista.  

 

Neste GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA você 
encontrará algumas das melhores práticas de responsabilidade 
social corporativa no Brasil. Encontrará, também, aquele que talvez 
seja o maior levantamento já feito sobre ações desenvolvidas por 
empresas em benefício da sociedade. São atitudes que despertam a 
admiração do mercado, o respeito da sociedade. E esses costumam 
ser os melhores resultados que um negócio pode esperar para si 
próprio (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2000, 
p.4. Grifo nosso). 
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Na edição de 2003, foi a primeira vez que o termo sustentabilidade aparece 

na Carta ao Leitor, mas os temas abordados continuam sendo as ações sociais, 

cidadania corporativa e responsabilidade social corporativa.  

 

É preciso ficar claro que a responsabilidade social corporativa se 
torna inviável quando o negócio vai mal. O coração da 
sustentabilidade – esse conceito tão perseguido hoje no mundo dos 
negócios – apoia-se em três grandes pilares: desenvolvimento social, 
responsabilidade ambiental e viabilidade das empresas (GUIA 
EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2003, p.3. Grifo 
nosso). 

 

Foi possível observar em 2004, pelas pistas encontradas na capa, que 

convivem simultaneamente na cenografia os temas/conceitos: de filantropia, 

responsabilidade social, cidadania corporativa e meio ambiente – início do que vai 

tornar-se a abordagem da sustentabilidade. 

Em 2005, a edição do Guia Exame sofreu a maior reformulação da sua 

história, adotou os três pilares da sustentabilidade como critérios para os projetos 

descritos pelas empresas. E criou um estereótipo e um ethos de empresa 

sustentável para o Guia, quando afirmou no texto:  

 

São poucos – na verdade, pouquíssimos – os negócios do mundo 
que conseguiram realmente incorporar ao seu dia a dia e à estratégia 
os conceitos de sustentabilidade social, ambiental e econômica. E 
que fique claro: não existe empresa responsável sem que essas três 
pernas estejam firmes. Para dar ênfase a esse tripé, GUIA DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA, sofreu em 2005 a maior reformulação 
de sua história. Os projetos descritos pelas empresas – foram 
substituídos pela publicação de práticas de negócios em áreas como 
meio ambiente, relacionamento com funcionários, fornecedores e 
consumidores, além dos projetos sociais (GUIA EXAME DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA, 2005, p.3. Grifo nosso). 

 

Ainda na edição de 2005, a publicação incluiu a sustentabilidade nos seus 

objetivos: “publicação cujo objetivo primordial é retratar a evolução das empresas 

brasileiras no que se refere à responsabilidade social e à sustentabilidade dos 

negócios” (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2005, p.3). 

Com o título “Um novo mandamento do mercado”, em 2006, o texto da Carta 

ao Leitor referenda a atualização e a transição do tema responsabilidade social para 

a sustentabilidade na publicação: o novo mandamento é a sustentabilidade. A capa 
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da edição traz uma chamada: “E o que o um relatório de sustentabilidade precisa 

dizer”. 

Responsabilidade social tornou-se, então, sustentabilidade. E 
sustentabilidade tornou-se estratégia de negócios, jeito de operar e 
de conquistar confiança e resultados. Não estamos falando, portanto, 
de voluntarismo, mas de imposição desse ente poderosíssimo 
chamado mercado (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2006, p.6. Grifo nosso). 

A mudança no projeto gráfico e no nome da publicação para sustentabilidade 

ocorreu na edição de 2007, mas a transição para o tema começou efetivamente na 

edição de 2005 com a inclusão de matérias e adoção dos três pilares da 

sustentabilidade como critérios para os projetos inscritos pelas empresas.  

 

Após oito anos, também decidimos mudar o nome da publicação, 
rebatizando-a de Guia EXAME de Sustentabilidade. Não se trata de 
uma questão de semântica. Com a mudança, queremos deixar 
evidente um caminho que sempre trilhamos – mesmo quando 
sustentabilidade era um termo estranho ao mundo dos negócios – e 
estamos aperfeiçoando (GUIA DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2007, p.6. Grifo nosso).   

 

 

A Natura foi a empresa sustentável do ano de 2008, foi a primeira a ser eleita 

pelo Guia Exame. Na capa uma ilustração de uma árvore estilizada, com elementos 

da sustentabilidade, demonstra a abrangência da temática e que os diversos 

elementos convivem e são interdependentes.  

Na edição de 2009, o texto da Carta ao Leitor demonstra a ressignificação da 

noção de sustentabilidade na publicação, a atualização dos conceitos: da filantropia 

à sustentabilidade. Fica claro que foi uma atualização, a publicação incorporou 

sentidos do contexto histórico e social, tornando, assim, cada vez mais ampla e 

global a noção de sustentabilidade do Guia Exame.   

 

 
Neste ano, o guia chega à sua décima edição. Sua continuidade ao 
longo desses anos e sua constante renovação – com mudanças de 
conceitos, cobertura e metodologia de avaliação das companhias 
participantes – são uma demonstração contundente de que 
sustentabilidade não é mais um dos tantos modismos empresariais 
que surgem e desaparecem, às vezes sem deixar rastros. Os 
registros desses dez anos de guia também formam um retrato da 
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evolução e do aumento da importância da sustentabilidade para as 
empresas brasileiras. Passamos do terreno de boas intenções – e é 
com elas que tudo começa – para o da estratégia. Passamos dos 
departamentos de responsabilidade social e das campanhas de 
doações para o centro do negócio (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2009, p.8.Grifo nosso). 

 

Em 2010, o texto abaixo da Carta ao Leitor mostrou a nova abrangência da 

noção de sustentabilidade da publicação e uma visão analítica. Na edição seguinte 

do Guia, de 2011, os temas também foram diversos, o enunciador abordou a 

superpopulação/sustentabilidade alimentar e a escassez da água. 

 

Os desafios de sustentabilidade que temos pela frente são muitos – 
passam pela eliminação de rincões de miséria, pela universalização 
do saneamento básico, pelo investimento consistente em pesquisa e 
desenvolvimento, pela valorização da inovação tecnológica e, 
sobretudo, pela garantia de uma educação de qualidade para todos 
os brasileiros. O Brasil sustentável vai muito além da preservação da 
inestimável riqueza de sua biodiversidade. Nosso sonho de país 
deve ser muito maior (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 
2010, p.10. Grifo nosso). 

 

O tema da edição de 2012 foi a água, já que para a ONU 2013 foi o ano 

internacional da cooperação pela água, inclusive, Exame realizou um Fórum sobre o 

assunto. A árvore da capa ilustra o conceito da sustentabilidade com abrangência 

global, deixando evidente o planeta Terra sem água. Uma imagem impactante.  

A árvore estilizada que ilustra a capa da edição de 2013 foi feita por 

palavras/termos que retratam a sustentabilidade empresarial, entre eles: o 

desenvolvimento sustentável, governança, mudanças climáticas, planejamento, 

ecoeficiência, acionistas, gestão de resíduos, resultados financeiros, empresas, 

governo etc. Já a árvore da capa de 2014,  

Na Carta ao Leitor da edição de 2014, o enunciador fez uma análise do 

momento político após a reeleição da presidente Dilma Rousseff, e novamente 

constatou que a presidente não tem uma proposta de desenvolvimento sustentável 

para o país – na eleição passada a constatação foi a mesma. Ele enfatizou que, 

junto com a sociedade, as empresas são parte importante da solução, mas que não 

vão conseguir resolver os problemas do país. Ou seja, o governo também tem que 

fazer a sua parte. 
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A pauta das últimas edições do Guia está cada vez mais diversificada, 

acompanha o avanço da própria sustentabilidade global e empresarial. Como já 

detalhamos neste item, desde o lançamento do Guia, a noção de sustentabilidade foi 

atualizada, essa ressignificação incorporou os sentidos do contexto histórico e social 

fazendo com que a noção de sustentabilidade da publicação se torne também mais 

abrangente. 

 

A partir desse ponto, vamos seguir a ordem do nosso Protocolo de Análise:  

 

Análise do texto linguístico  

 

- O tamanho das frases 

 

Observamos que nas primeiras edições o uso de frases curtas foi frequente, 

até a edição de 2006. Essa escolha foi feita por Cláudia Vassalo, que assina as 

Cartas ao Leitor como se constata desde a primeira edição: “As empresas não 

deixaram de buscar a excelência de seus produtos. Continuam perseguindo níveis 

cada vez maiores de produtividade. Jamais viveram tão intensamente os desafios da 

concorrência. Estão, sim, interessadas no lucro” (GUIA DE BOA CIDADANIA 

CORPORATIVA, 2000, p.4). 

As frases curtas, de efeito, são utilizadas com o objetivo de não dar espaço 

ao leitor para interpretações diferentes, ou argumentações. Observamos que são 

utilizadas também em apoio ao tom impositivo do ethos do condutor, quando o 

enunciador guia o leitor ao(s) objetivo(s) da publicação:  

 

 “Esse é o discurso”, disse ele na ocasião. Não há nada de errado na 
postura e na cobrança exercida pelos investidores. É preciso ficar 
claro que a responsabilidade social corporativa se torna inviável 
quando o negócio vai mal. [...] Não contribuirão para gerar nem para 
aumentar a renda de seus funcionários.[...] Deixar claro a importância 
estratégica de responsabilidade social e sua estreita ligação com o 
negócio talvez seja o principal desafio do Guia de Boa Cidadania 
Corporativa.[...] Num ano em que a questão social entrou na pauta 
da maioria das empresas, esperamos ter correspondido ao nosso 
enorme desafio (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2003, p.3). 
 
Os acionistas continuavam a exigir lucros cada vez maiores. A 
concorrência deixava de ter limites. O avanço da tecnologia destruía 
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e criava negócios. Eram todos desafios dificílimos de ser 
enfrentados, mas não propriamente inéditos. A nova pressão vinha 
de fora dos portões das companhias. [...] Mais uma vez, os muros 
caíram (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2006, 
p.6). 
 
 

- Conexões e interfaces observados na Carta ao Leitor com a capa 

 

Em diversas edições apontamos as convergências ou a complementação 

dos sentidos entre Carta ao Leitor e a capa. Na primeira edição, do ano 2000, a 

Carta ao Editor com o título “Empresas que veem mais longe” faz uma analogia com 

os ícones das pessoas da capa. Em 2001, a função do texto da Carta ao Leitor foi 

explicar a foto do Girassol na capa da publicação, utilizando-se basicamente de 

metáforas. 

Já na edição de 2002, o texto da carta faz um contraponto à capa.  A capa 

do Guia enaltece com o ethos afetivo as empresas cidadãs, estoura e sangra um 

grande coração vermelho. E coloca na chamada: “Conheça 11 empresas brasileiras 

modelos de cidadania em 2002”. Em contrapartida, o texto da Carta ao Leitor define 

as empresas que não são cidadãs, como se fossem um exemplo do mal ou doentes. 

Em 2006, as fotos comuns dos projetos sociais da Carta ao Leitor estão em 

sintonia com título da carta com viés religioso/católico: “Um novo mandamento do 

mercado”. Esses dois elementos da carta convergem com os ícones comuns das 

pessoas da capa da publicação, que estão de mãos dadas formando uma roda. 

Na mudança do nome e projeto gráfico da publicação em 2007, o texto da 

Carta ao Leitor está em sinergia com a capa verde que traz o planeta Terra.  Em 

2008, o título da carta, “Inspiração para os novos tempos”, e a afirmação do 

enunciador que é necessário trabalhar todas as dimensões da sustentabilidade para 

a conquista da perenidade das organizações faz a conexão com a árvore da capa.  

Com o título “O tamanho do nosso sonho”, a Carta ao Leitor da edição de 

2010 faz uma conexão com a ilustração da capa que retrata o sonho de um Brasil 

sustentável. A cenografia da carta de 2011 faz uma interface com a árvore que 

ilustra a capa da edição, afinal, plantar árvores é “Criar o futuro” – título da Carta ao 

Leitor.  E a simbologia da vida da árvore, está ligada às fotos do nascimento dos 

bebês.  
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Na edição de 2012, a cena de anunciação que se baseia no tema água, O 

texto da carta faz uma ligação com a imagem da capa, do planeta Terra seco, sem 

água. 

 

 

- Expressões que caracterizam a imagem do emissor (fiador/enunciador), das 

empresas e do mercado 

 

Foram observadas e assinaladas nas análises das edições, que o 

fiador/enunciador é o Guia Exame. Como já se observou, a publicação adota um 

estilo repetitivo de autopromoção desde o seu lançamento, destacamos algumas 

edições que demonstram como o enunciador se apresenta, como quer ser percebido 

nas Cartas ao Leitor: 

 

Neste GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA você 
encontrará algumas das melhores práticas de responsabilidade social 
corporativa no Brasil. Encontrará, também, aquele que talvez seja o maior 
levantamento já feito sobre ações desenvolvidas por empresas em 
benefício da sociedade (GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 
2000, p.4). 
 
Há cinco anos, EXAME foi pioneira ao lançar o seu Guia de boa 
cidadania corporativa, publicação cujo objetivo primordial é retratar a 
evolução das empresas brasileiras no que se refere à 
responsabilidade social e à sustentabilidade dos negócios (GUIA 
EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2004, p.3). 

 
As empresas que constam desta sétima edição do GUIA DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA demonstram, por todas as práticas de 
negócios aqui relatadas, que estão em sintonia com esses novos 
tempos. O que, convenhamos, é um bom caminho percorrido em 
direção ao sucesso (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2006, p.6). 

 
Oito anos atrás, quando EXAME decidiu lançar a primeira edição do 
GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, a preocupação social e 
ambiental das empresas ainda era algo disperso e mal compreendido 
no Brasil. Aqui e ali, surgiam as primeiras iniciativas, e grupos de 
empresários e executivos apenas começavam a abraçar a causa, 
quase como dom-quixotes dos negócios. Tirar uma ideia da cabeça e 
colocá-la no papel com a missão de fazê-la prosperar no tempo é um 
dos maiores desafios que um editor pode ter (GUIA DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA, 2007, p.6). 
 
Naquela virada do milênio, nossa ambição era tentar responder a 
essa questão. Queríamos também ser pioneiros, visionários. 
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Queríamos criar uma publicação inovadora, que jogasse luzes num 
tema emergente. E assim nasceu o GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, na época batizado de GUIA DE BOA 
CIDADANIA CORPORATIVA, a primeira publicação no Brasil a tratar 
em profundidade o tema da responsabilidade social e ambiental das 
empresas. (...) Hoje, às vésperas da Cúpula de Copenhague, o 
grande evento mundial para a discussão sobre o futuro do planeta, é 
importante olhar para trás e ver quanto conseguimos caminhar. Sem 
esquecer quanto ainda deveremos fazer daqui por diante (GUIA 
EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2009, p.8). 
 
EXAME tem orgulho de ter sido a primeira publicação brasileira a 
abraçar a causa da sustentabilidade, lá se vão 13 anos, com a 
primeira edição deste guia. O que nos movia - e nos move - era o 
desejo de mostrar não apenas o problema, mas as possíveis 
soluções. O Brasil pode e deve ser uma poderosa fonte de inspiração 
global na construção de um mundo melhor GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2012, p.10). 
 
CHEGAMOS À 14ª EDIÇÃO DO GUIA DE SUSTENTABILIDADE 
com espírito renovado. É motivo de muito orgulho de nossa parte 
constatar quanto o país avançou desde o lançamento, em 2000, do 
então chamado Guia de Boa Cidadania Corporativa - e como EXAME 
fez parte do salto qualitativo que vimos desde então (GUIA EXAME 
DE SUSTENTABILIDADE, 2013, p.10). 
 

 

- Como são caracterizados o mercado e as empresas na publicação: 

 

 “O mercado – essa entidade quase abstrata que compra os produtos e serviços da 

empresa e garante sua sobrevivência – não tem sido generoso com companhias 

ensimesmadas” (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2000, p.4. 

Grifo nosso).  

 

“Empresas sempre serão empresas. Nasceram para dar lucro e assim assegurar seu 

futuro” (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2007, p.6. Grifo 

nosso). 

 

 

 

- Expressões que constituem a noção de sustentabilidade da publicação 

 

Foram selecionadas as principais expressões, mas não todas que compõem a 

noção de sustentabilidade do Guia Exame porque seria impossível. 
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“Não estamos falando, portanto, de voluntarismo, mas de imposição desse ente 

poderosíssimo chamado mercado” (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 

CORPORATIVA, 2006, p.6. Grifo nosso). 

 

“Responsabilidade social tornou-se, então, sustentabilidade. E sustentabilidade 

tornou-se estratégia de negócios, jeito de operar e de conquistar confiança e 

resultados” (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2006, p.6. Grifo 

nosso). 

 

“O que define uma empresa socialmente responsável é a forma como ela busca o 

sucesso e a sustentação de seu negócio” (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 

CORPORATIVA, 2000, p.4. Grifo nosso). 

 

“Com isso, queremos deixar claro que cidadania corporativa não passa de uma 

questão de coerência na hora de fazer negócios (GUIA EXAME DE BOA 

CIDADANIA CORPORATIVA, 2005, p.3. Grifo nosso). 

 

“O coração da sustentabilidade – esse conceito tão perseguido hoje no mundo dos 

negócios – apoia-se em três grandes pilares: desenvolvimento social, 

responsabilidade ambiental e viabilidade das empresas” (GUIA EXAME DE BOA 

CIDADANIA CORPORATIVA, 2003, p.3.Grifo nosso). 

 

Na média, empresas socialmente responsáveis alcançam um 
desempenho melhor em seus negócios e garantem, dessa forma, lucros 
maiores a seus acionistas. Há, certamente, uma vontade genuína de 
construir uma sociedade melhor. Mas, muito mais que isso, há o desejo 
de tornar os negócios melhores. Como defende Peter Drucker, o pai da 
administração moderna, ao incorporar a responsabilidade social como 
estratégia essas empresas estão perseguindo a própria perenidade 
(GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2004, p.3 Grifo 
nosso). 

 

Ser sustentável, em poucas palavras, é pensar e agir com olhos no 
futuro. Mesmo que isso, em alguns momentos, signifique ganhar 
menos no presente. Isso nada tem a ver com o fim do capitalismo. 
Ao contrário, é a senha para sua sobrevivência como o melhor 
sistema econômico criado até hoje (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2008, p.8.Grifo nosso). 
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Culpar o capitalismo talvez seja a saída mais óbvia, mas certamente 
não a mais sábia. O problema não está necessariamente em seu fim 
– a busca do lucro como atalho para o desenvolvimento –, mas nos 
meios utilizados por um número surpreendentemente grande de 
empresas para chegar até ele (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2008, p.8.Grifo nosso). 

 

Não se restringe ao tratamento dado aos acionistas ou aos funcionários. 
Não é só questão de transparência ou de preocupação com a sociedade 
como um todo. É tudo isso ao mesmo tempo. Ao trabalhar em todas as 
dimensões da sustentabilidade, essas companhias buscam fazer a 
diferença não apenas hoje ou no próximo trimestre, mas 
permanentemente. Buscam uma excelência complexa, que envolve 
números, mas vai muito além deles (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2008, p.8.Grifo nosso). 

 
Trata-se de um cenário que – de forma geral e especificamente para 
o mundo dos negócios – pode ser visto como ameaça ou como 
incentivo. Não sejamos ingênuos: o caminho para os que decidem 
fazer diferente é cheio de riscos. Nem tudo dará certo em meio a 
esse cenário de rupturas. Mas a cada dia parece ficar mais evidente 
que a paralisia e a negação da nova realidade são escolhas ainda 
mais perigosas (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2011, 
p.10. Grifo nosso). 
 
 

“O lucro desde que obtido de forma lícita e ética, jamais será uma vergonha” (GUIA 

EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2009, p.8.Grifo nosso) 

 

“Não há solução possível no terreno ambiental sem a participação direta da iniciativa 

privada” (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2012, p.10. Grifo nosso). 

 

 
 

Técnicas argumentativas: figuras de linguagem, o fenômeno da ironia, metáfora, 

sinonímia etc.  

 

Sem dúvida, a técnica argumentativa mais utilizada pelo enunciador foi a 

metáfora. Pela ótica da Análise do Discurso (PÊCHEUX, 2009 [1988]), o uso da 

linguagem metafórica se dá quando o enunciador quer persuadir sua audiência e 

transmitir sua ideologia. É mais um elemento que vem auxiliar o ethos do condutor a 

guiar o leitor aos objetivos da publicação – constituir o ethos de sustentabilidade do 
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Guia; estabelecer modelos/listas de empresas sustentáveis; fidelizar leitores e 

anunciantes à revista Exame, bem como agregar alguns pontos à sua reputação. 

Para possibilitar uma análise mais detalhada, no quadro abaixo reunimos os 

quinze títulos das Cartas ao Leitor das edições de 2000/2014, onde se constata a 

utilização da linguagem figurada em alguns casos. Em seguida, para exemplificar, 

separamos algumas citações da Carta ao Leitor. 

 

                     Figura 43 – Títulos das Cartas ao Leitor, Guia Exame 2000/2014 

 

Empresas que veem mais longe  

Assim como girassóis 

Sinais 

              Só bons negócios/são negócios/ responsáveis 

Entre o mundo ideal e o real 

Mais um passo à frente 

Um novo mandamento do mercado 

Mais um grande passo adiante 

Inspiração para os novos tempos 

Os primeiros dez anos 

O tamanho do nosso sonho 

Criar o futuro 

Inspiração para o mundo 

As empresas melhoraram. O Brasil também 

Podemos, sim, fazer a diferença 

 

 

“Empresas socialmente responsáveis são como girassóis. Acreditam na importância 

de cada parceiro com o qual se relacionam. Buscam a transparência. Creem no 

desenvolvimento de um negócio melhor, no progresso da sociedade” (GUIA DE BOA 

CIDADANIA CORPORATIVA, 2001, p.4.Grifo nosso). 

 

“Empresas infectadas pela ganância sem limites, companhias que desprezam 

valores básicos como compromisso com a verdade, honestidade, boa governança 

corporativa e transparência podem enganar algumas pessoas por algum tempo” 

(GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2002, p.3.Grifo nosso). 
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“Negócios doentes – nas finanças, nas estratégias e na gestão – jamais serão 

negócios socialmente responsáveis no longo prazo” (GUIA EXAME DE BOA 

CIDADANIA CORPORATIVA, 2003, p.3.Grifo nosso). 

 

“A nova pressão vinha de fora dos portões das companhias. Cada vez mais a 

sociedade – com todos os seus matizes, realidades e ideologias – se interessava por 

tudo aquilo que acontecia no mundo das empresas. Mais uma vez, os muros caíram” 

(GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2007, p.6.Grifo nosso). 

 

“...o Brasil já conta com um pelotão de elite cada vez mais antenado com a 

sustentabilidade. (...) EXAME tem orgulho de ter sido a primeira publicação brasileira 

a abraçar a causa da sustentabilidade” (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 

2012, p.10.Grifo nosso). 

 

 

Elementos externos ao texto  

 

- Fotos, ilustrações e imagens: avaliar os efeitos  

 

Foram encontradas muitas conexões e significados na composição das 

capas com as Cartas do Leitor. Em AD, quando se faz a análise de materialidades 

diferentes ela precisa ser compreendida em sua composição – texto e imagens 

(LAGAZZI, 2007).    

Não temos materialidades que se complementam, mas que se relacionam 
pela contradição, cada uma fazendo trabalhar a incompletude da outra. Ou 
seja, a imbricação material se dá pela incompletude constitutiva da 
linguagem, em suas diferentes formas materiais. Na remissão de uma 
materialidade a outra, a não-saturação funcionando na interpretação 
permite que novos sentidos sejam reclamados, num movimento de 
constante demanda (LAGAZZI, 2007, p.3). 

Vamos elencar as três edições mais representativas, uma vez que em cada 

análise já foram observadas e identificadas as pistas e como elas estabeleceram 

uma intervenção na constituição do sentido.  

Na composição abaixo, da edição de 2001, o enunciador explica a capa por 

meio de metáforas e analogias com o Girassol. A imagem estourada na capa 
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cumpriu a função de gerar o impacto e ser muito bonita, o texto da Carta ao Leitor 

deu o sentido para ela estar ocupando aquele espaço. 

 

Empresas socialmente responsáveis são como girassóis. Acreditam 
na importância de cada parceiro com o qual se relacionam. Buscam 
a transparência. Creem no desenvolvimento de um negócio melhor, 
no progresso da sociedade (GUIA DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2001, p.4). 

 

 

Figura 44 – Capa e Carta ao Leitor. Guia de Boa Cidadania Corporativa, 2001 

    

 

 

A edição do Guia de 2012, foi dedicada ao Ano internacional da Cooperação 

da Água (2013). E a imagem da capa também é impactante/agressiva e rica em 

simbologias, faz uma composição com o texto da carta e nos proporciona sentidos 

que não estão grafados. Mas são os significados que estão no cenário sócio- 

histórico da sustentabilidade global, que, aliás, aparece delineada na árvore 

indicando um planeta Terra seco. Sem água.  

 

E a carência de água é um dado da realidade. Esses e outros temas 
foram debatidos na mais recente edição do Fórum EXAME de 
Sustentabilidade, que reuniu alguns dos maiores especialistas do 
país no assunto. Como disse na ocasião a ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira, o Brasil precisa começar a avaliar o 
custo da água nos processos produtivos (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2012, p.10). 
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Figura 45 – Capa e Carta ao Leitor. Guia Exame de Sustentabilidade, 2012 
 

      
 
 
 
 

A árvore da capa da edição de 2013 representa a sustentabilidade 

empresarial, ela é feita de palavras, por termos deste universo – desenvolvimento 

sustentável, governança, mudanças climáticas, planejamento, ecoeficiência, 

acionistas, gestão de resíduos, resultados financeiros, empresas, governo etc. As 

chamadas de capa, o texto da Carta ao Leitor e a foto da bicicleta do Itaú convergem 

com os vários significados que são constituídos pelos termos que formam a árvore.  

Em AD, o sentido de uma expressão ou palavra é determinado pelas posições 

ideológicas inscritas no processo sócio-histórico em que são produzidas. Assim, o 

sentido muda dependendo do enunciador e de suas posições ideológicas. A 

formação discursiva determina o que pode e deve ser dito (PÊCHEUX & FUCHS, 

1990). Nas nossas análises, numa publicação especializada de prestígio dirigida à 

empresários e executivos, a ideologia da revista Exame foi uma questão latente. A 

noção de ideologia permeia o trabalho do analista de discurso, na citação abaixo da 

Carta ao Leitor é a segunda edição que o enunciador nomeia que as empresas 

sustentáveis são da elite brasileira. A escolha das palavras que formam a árvore 

também diz quem é o enunciador. 

 

O mundo mudou - felizmente. Hoje, a sustentabilidade está no centro 
das estratégias vencedoras, pelo menos no grupo que forma a elite 
empresarial brasileira. É o que mostramos nesta edição, que compila 
os dados de quase 200 companhias do país (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2013, p.10).  
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Figura 46 – Capa e Carta ao Leitor. Guia Exame de Sustentabilidade, 2013 
 

        

 

 

O efeito de sangrar as imagens nas capas e Cartas ao Leitor: 

 

Podemos dizer que o uso do efeito das imagens sangradas foi um estilo da 

publicação, fez parte do seu projeto gráfico adotado por cinco anos – até a edição de 

2004. O sentido de extrapolar as fotos e ilustrações, para além de suas páginas, são 

as razões estéticas, sem dúvida. Mas, também e, especialmente, porque as imagens 

ganham muito mais força visualmente, ao delimitar/enquadrar uma foto restringimos 

o seu alcance na cenografia. A capa com o Girassol só gerou impacto porque a 

imagem da flor está estourada/sangrada, bem como pela utilização de cores fortes.  

 

 

- Cores, a diferença e efeitos de tipologia/fontes: influência na capa da edição 

 

A publicação passou por muitas mudanças e adaptações gráficas até 2007, 

edição que adotou um novo projeto gráfico e nome: Guia Exame de 

Sustentabilidade. Até então a direção de arte era lamentável, comparada à Exame 

da mesma época/ano sempre foi muito pobre. Esse fato sempre nos chamou 

atenção. Por exemplo, as piores capas: a capa do lançamento da publicação no ano 

2000, tem um tratamento visual amador com a aplicação dos ícones das pessoas. 

As cores da capa da edição de 2006 são péssimas, marrom com bege. São cores 

velhas, derrubaram a capa. 
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A partir da capa da edição de 2008, nove anos depois do seu lançamento, 

finalmente, podemos dizer que a publicação apresenta uma capa à altura do que se 

propõe e diz ser. Com cores quentes, que representam o amanhecer faz a conexão 

com o título da Carta ao Leitor. A árvore estilizada é linda e rica de significados, 

aplicada em preto faz o contraste perfeito. Formada por elementos da 

sustentabilidade, a árvore demonstra a abrangência da temática e que os diversos 

elementos convivem e são interdependentes. Essa foi a melhor das 15 capas 

analisadas. 

 

              Figura 47 - Guia Exame de Sustentabilidade, 2008 
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CONCLUSÃO 

 

A partir do objetivo traçado de empreender a análise discursiva dos 15 anos 

do Guia Exame realizamos uma imersão no universo da sustentabilidade e da 

Análise do Discurso (AD). Sem dúvida, pelas características da disciplina, o 

mergulho mais longo e complexo foi o da Análise do Discurso. Mas também foi o 

mais intrigante, despertou-me o interesse uma questão preliminar: a linguagem não 

é transparente. Depois de trilhar esses caminhos teóricos e metodológicos 

principais, o aporte teórico foi criado em outras frentes para que fossem 

desenvolvidos os dois capítulos iniciais, nos temas da ética, filantropia, 

responsabilidade social empresarial e mídia. 

A parte teórica foi desenvolvida tendo como objetivo três aportes principais: 

estabelecer a relação da filantropia à sustentabilidade no contexto empresarial; 

como as empresas comunicam a sustentabilidade; a base teórica e metodológica no 

contexto sustentabilidade. A ideia foi demonstrar brevemente o cenário histórico em 

que a noção de sustentabilidade se constituiu, a importância estratégica do tema 

para as empresas na contemporaneidade e como a sustentabilidade vem ganhando 

cada vez mais destaque e abrangência. Observamos o desafio e a dificuldade dos 

profissionais/gestores de comunicar a sustentabilidade, bem como definir políticas e 

estratégias. No Capítulo 3, no qual a Análise do Discurso conversa com o nosso 

objeto de estudo – a sustentabilidade –, procurou-se tornar o nosso caminho 

metodológico compreensível ao leitor.  

A nossa inquietação em relação à pesquisa sempre foi à sustentabilidade com 

viés empresarial, talvez por ter assistido as transformações mais significativas do 

século XX e ter participado de ações embrionárias da sustentabilidade em grandes 

organizações no início da década de 1990.  

O primeiro gesto de análise foi constituir o corpus: como mostra Orlandi 

(2013, p.63), “decidir o que faz parte do corpus já é decidir sobre as propriedades 

discursivas”. Não se trata de uma simples coleta de dados, a seleção e análise do 

material são feitas com base na relação entre suas condições de produção e seu 

funcionamento discursivo constituído sócio-historicamente. Analisamos as 15 

edições do Guia Exame, especificamente as capas das publicações e a Carta ao 

Leitor. O veículo foi escolhido porque trata de sustentabilidade, já tinha uma 

trajetória histórica interessante para o estudo, e consideramos que na mídia 
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especializada o Guia Exame é porta voz do empresariado brasileiro sobre a 

temática. 

É sempre importante lembrar as premissas da pesquisa, a proposta do estudo 

foi investigar a constituição do ethos de sustentabilidade no Guia Exame, sobretudo 

as evidências que podiam indicar discursos pedagógicos, doutrinários e autoritários. 

E que tipo de modelo de empresa sustentável a publicação sugere/impõe. Avaliou-

se também se a noção de sustentabilidade foi ressignificada nas suas 15 edições. 

Para tanto, elaboramos um protocolo de análise que nos permitiu estabelecer um 

padrão para a pesquisa.  

Pudemos constatar que o ethos de sustentabilidade do Guia Exame considera 

que a sustentabilidade deve ser um valor, fazer parte da estratégia e gestão das 

organizações, acompanhando assim o que hoje é considerada a forma mais efetiva 

de uma empresa realmente se tornar sustentável – bons exemplos são a Natura, 

CPFL e o extinto Banco Real. Isto é quando a empresa implementa a 

sustentabilidade de maneira transversal na sua estrutura organizacional, na sua 

estratégia e na sua identidade de forma transparente. Incluindo-a nos seus valores, 

no seu dia a dia e na sua atuação em todas as esferas. Ainda são poucas as 

empresas no Brasil que conseguem legitimar o seu negócio e propósito de existir, e 

integrar os seus produtos com uma filosofia sustentável.  

Ainda sobre o ethos de sustentabilidade do Guia Exame, e para que a 

empresa obtenha sucesso a sustentabilidade deve estar no centro do negócio, mas 

a publicação evidencia que isso ocorre exclusivamente na elite empresarial 

brasileira: “O mundo mudou - felizmente. Hoje, a sustentabilidade está no centro das 

estratégias vencedoras, pelo menos no grupo que forma a elite empresarial 

brasileira” (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2013, p.10). Na edição anterior: 

“E a boa notícia, como demonstram os exemplos destacados nesta edição, é que o 

Brasil já conta com um pelotão de elite cada vez mais antenado com a 

sustentabilidade” (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2012, p.11).  

Há desdobramentos que devem ser considerados a partir desta constatação 

do ethos de sustentabilidade da publicação: essa “elite empresarial brasileira”, a qual 

o enunciador se refere, é assinante e leitora da revista Exame (ver no Capítulo III; no 

subitem 3.5.1 Alguns dados da publicação), recebe gratuitamente todas as edições 

do Guia Exame e está submetida ao modelo de empresa sustentável que a 

publicação sugere/impõe ao leitor. É um processo de estereotipagem, um recurso 
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para o enunciador criar o ethos de sustentabilidade da publicação. Ou seja, para 

fazer parte da elite empresarial brasileira é preciso ser sustentável, vencedor, leitor e 

seguir o modelo de empresa determinado pelo Guia Exame.  

Em quase todas as edições o ethos do condutor foi predominante nas 

análises, ou seja, aquele que guia o leitor para gerar os enlaçamentos paradoxais e 

engendrar o(s) discurso(s) do Guia Exame. Caracterizou-se como uma estratégia 

argumentativa recorrente do enunciador guiar o leitor aos objetivos da publicação – 

para constituir o ethos de sustentabilidade do Guia; estabelecer os modelos de 

empresas sustentáveis; fidelizar leitores e anunciantes à revista Exame, bem como 

agregar alguns pontos à sua reputação. 

Vale ressaltar, o tom do ethos do condutor utilizado nas Cartas ao Leitor é 

invariavelmente professoral e autoritário, o que confirmou as nossas hipóteses. Em 

algumas edições, o enunciador torna-se aquele professor de antigamente que tenta 

ensinar estabelecendo o medo no relacionamento com os alunos. 

Caracterizamos ainda a abrangência da noção de sustentabilidade da 

publicação, selecionamos dois trechos de Cartas ao Leitor que ilustram que em 2010 

e 2011 o Guia Exame apresentava uma visão democrática alinhada à 

cidadania/direitos civis, qualidade de vida, cultura, tecnologia etc. O que não podia 

ser diferente, pela dimensão e adesão aos debates que a temática vem 

conquistando globalmente em todas as esferas. 

 

Os desafios de sustentabilidade que temos pela frente são muitos – 
passam pela eliminação de rincões de miséria, pela universalização 
do saneamento básico, pelo investimento consistente em pesquisa e 
desenvolvimento, pela valorização da inovação tecnológica e, 
sobretudo, pela garantia de uma educação de qualidade para todos 
os brasileiros. O Brasil sustentável vai muito além da preservação da 
inestimável riqueza de sua biodiversidade. Nosso sonho de país 
deve ser muito maior (GUIA EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 
2010, p.10). 
Cada uma à sua maneira, elas tentam formas novas e mais 
sustentáveis de fazer negócios. Mesmo diante dos enormes riscos de 
navegar num ambiente novo, essas empresas decidiram encarar o 
mundo do bebê 7 bilhões como um lugar de oportunidades para 
quem se dispõe a fazer diferente (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2011, p.10). 

 

No modelo de empresa sustentável que o Guia Exame sugere/impõem aos 

leitores o problema não é o lucro, “mas nos meios utilizados por um número 

surpreendentemente grande de empresas para chegar até ele” e considera o 
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capitalismo o melhor sistema econômico que já foi criado (GUIA EXAME DE 

SUSTENTABILIDADE, 2008, p. 08)42. Na nossa opinião, a discussão central é 

exatamente essa, nada contra o lucro. E sim, em alguns casos, tudo contra, em 

como ele é obtido. Só para citar dois fatores recorrentes na história recente: a 

corrupção e seus impactos à sociedade; e as degradações/devastações ecológicas 

e os desmatamentos em massa empreendidos pelo desenvolvimento que durante 

muito tempo foi cego. Por essas razões Edgar Morin (2013), sabiamente, considera 

o desenvolvimento uma ideia subdesenvolvida.   

Para complementar, para a publicação o modelo de empresa também é 

aquele que trabalha a sustentabilidade em todas as dimensões, de forma 

permanente na busca da excelência complexa. Como já observamos, no item 

abrangência da noção de sustentabilidade, o Guia Exame adota uma noção de 

sustentabilidade ampla, que permeia toda a empresa e as suas relações. E o trecho 

abaixo da Carta ao Leitor da edição de 2008 deixa isso claro, porque também 

determina o modelo de empresa sustentável da publicação nessa mesma linha, e 

afirma que o objetivo é conquistar a perenidade da organização.  

 

Culpar o capitalismo talvez seja a saída mais óbvia, mas certamente 
não a mais sábia. O problema não está necessariamente em seu fim 
– a busca do lucro como atalho para o desenvolvimento –, mas nos 
meios utilizados por um número surpreendentemente grande de 
empresas para chegar até ele. É em momentos críticos como este 
que sustentabilidade deixa de ser conceito abstrato ou um 
instrumento de marketing e passa a ser o limite entre companhias 
feitas para durar e negócios passageiros. Ser sustentável, em 
poucas palavras, é pensar e agir com olhos no futuro. Mesmo que 
isso, em alguns momentos, signifique ganhar menos no presente. 
Isso nada tem a ver com o fim do capitalismo. Ao contrário, é a 
senha para sua sobrevivência como o melhor sistema econômico 
criado até hoje. 
Nesta nona edição do Guia EXAME de Sustentabilidade 
apresentamos 20 exemplos de empresas brasileiras que têm 
buscado, no dia a dia de seus negócios, um equilíbrio entre as 
necessidades do presente e as perspectivas do futuro. Isso não 
envolve apenas o respeito ao meio ambiente, quase um modismo em 
nossos dias. Não se restringe ao tratamento dado aos acionistas ou 
aos funcionários. Não é só questão de transparência ou de 
preocupação com a sociedade como um todo. É tudo isso ao mesmo 
tempo. Ao trabalhar em todas as dimensões da sustentabilidade, 
essas companhias buscam fazer a diferença não apenas hoje ou no 
próximo trimestre, mas permanentemente. Buscam uma excelência 

                                            

42 A Carta ao Leitor da edição de 2008 do Guia Exame, se referiu basicamente a crise financeira global causada 

pela falência do Banco Lehman Brothers nos Estados Unidos. 
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complexa, que envolve números, mas vai muito além deles (GUIA 
EXAME DE SUSTENTABILIDADE, 2008, p. 08). 

 

Identificou-se que nestes 15 anos do Guia Exame ocorreu uma atualização no 

significado da noção de sustentabilidade. Foi possível estabelecer uma relação da 

filantropia à sustentabilidade: “Passamos dos departamentos de responsabilidade 

social e das campanhas de doações para o centro do negócio” (GUIA EXAME DE 

SUSTENTABILIDADE, 2009, p.8). Essa ressignificação incorporou sentidos do 

contexto histórico e social, tornou a noção de sustentabilidade cada vez mais 

abrangente. Alguns trechos que destacamos das Cartas ao Leitor que caracterizam 

e contextualizam a atualização do significado na noção de sustentabilidade: 

 

Responsabilidade social tornou-se, então, sustentabilidade. E 
sustentabilidade tornou-se estratégia de negócios, jeito de operar e 
de conquistar confiança e resultados. Não estamos falando, portanto, 
de voluntarismo, mas de imposição desse ente poderosíssimo 
chamado mercado (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA, 2006, p.6). 

Chegamos à 14ª edição do Guia de Sustentabilidade com espírito 
renovado. É motivo de muito orgulho de nossa parte constatar 
quanto o país avançou desde o lançamento, em 2000, do então 
chamado Guia de Boa Cidadania Corporativa - e como EXAME fez 
parte do salto qualitativo que vimos desde então. Naquele tempo, 
sustentabilidade era coisa de chatos. Dentro das empresas, as ações 
do gênero entravam na linha dos custos, e não eram poucos os 
executivos que se adiantavam para cortar os programas ao primeiro 
sinal de turbulência. [...] Os conceitos de sustentabilidade estão 
permanentemente em evolução. (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2013, p. 12). 

Como nota John Elkington, considerado por muitos o principal nome 
da sustentabilidade no mundo, em um artigo escrito com 
exclusividade para esta l5ª edição do Guia EXAME de 
Sustentabilidade, o Brasil estaria em condições de liderar uma nova 
onda de inovações de que urgentemente necessitamos. Mas 
precisamos, antes de tudo, acreditar que podemos fazer a diferença. 
A boa notícia é que as empresas  ou pelo menos as que constam 
neste guia - parecem ter consciência de que não temos tanto tempo 
assim para nos mexer. As iniciativas vão, a cada ano, se tornando 
mais sofisticadas e inovadoras, como se pode ver nas páginas 
seguintes. As empresas, claro, não vão resolver sozinhas os 
problemas que temos. Mas elas são parte importante da solução, ao 
lado de uma sociedade civil que também se mostra bem mais 
preocupada com o futuro. Que tenhamos a cada dia mais e melhores 
histórias para contar - e que nossos líderes políticos também se 
mostrem à altura do desafio que temos à frente (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2014, p.9). 
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No primeiro item do nosso Protocolo de Análise, o tamanho das frases, 

verificamos que nas primeiras edições das Cartas ao Leitor – até 2004 – o uso de 

frases curtas foi mais frequente. A sua utilização foi exagerada como, por exemplo, 

na primeira edição do Guia Exame: “As empresas não deixaram de buscar a 

excelência de seus produtos. Continuam perseguindo níveis cada vez maiores de 

produtividade. Jamais viveram tão intensamente os desafios da concorrência. Estão, 

sim, interessadas no lucro” (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 

2000, p.4). As frases curtas são empregadas com o objetivo de não dar espaço ao 

leitor para interpretações diferentes. São frases de efeito, que o enunciador usa em 

apoio ao ethos do condutor, quando o enunciador guia o leitor. 

Constatamos que a metáfora foi a técnica argumentativa mais empregada nas 

Cartas ao Leitor. Na Análise do Discurso o uso da metáfora se dá quando o 

enunciador quer persuadir sua audiência e transmitir a sua ideologia (PÊCHEUX, 

2009 [1988]). Foi o caso do Guia Exame, esse uso exagerado da linguagem figurada 

auxiliou o ethos do condutor a guiar o leitor aos objetivos da publicação (ao ethos de 

sustentabilidade e modelo de empresa da publicação): “Negócios doentes – nas 

finanças, nas estratégias e na gestão – jamais serão negócios socialmente 

responsáveis no longo prazo” (GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 

2003, p. 3). 

 

Oito anos atrás, quando EXAME decidiu lançar a primeira edição do 
GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, a preocupação social e 
ambiental das empresas ainda era algo disperso e mal compreendido 
no Brasil. Aqui e ali, surgiam as primeiras iniciativas, e grupos de 
empresários e executivos apenas começavam a abraçar a causa, 
quase como dom-quixotes dos negócios (GUIA EXAME DE 
SUSTENTABILIDADE, 2007, p.6).  

 

Foi possível reconhecer muitas conexões entre a capa e a Carta ao Leitor do 

Guia Exame, em geral elas interagiram com a mesma estratégia discursiva até a 

edição de 2006. Ou seja, a constituição das cenas de enunciação das capas e 

Cartas ao Leitor dessas edições eram sempre as mesmas. Em função disso, até 

2006 as análises foram previsíveis. O efeito de sangrar fotos e ilustrações também 

foi empregado até a edição de 2004, com objetivo de tornar as imagens mais fortes 

visualmente na cenografia. Sem dúvida, os elementos visuais que dominaram várias 



167 

 

edições nas capas foram os ícones de pessoas até 2006, depois foram utilizadas as 

cinco árvores de todos os tipos.  

A finalidade das empresas no mundo capitalista é a obtenção do lucro, 

atender às expectativas dos seus acionistas, mas na realidade buscar a 

sustentabilidade do planeta está intrinsicamente ligada à sobrevivência dos seus 

negócios: a sustentabilidade das organizações. Como já observamos várias vezes 

ao longo deste trabalho, nada contra o lucro. Mas a maneira como ele é obtido deve 

permear valores éticos em todas as suas etapas: da concepção à venda de um 

produto/serviço. Hoje significa que a sustentabilidade já está implícita nesses 

processos, é um pressuposto.  

Acreditamos que a contribuição deste trabalho foi proporcionar uma reflexão a 

partir das análises realizadas no Guia Exame, uma das publicações brasileiras que 

tratam de sustentabilidade, que se dirige ao público empresarial do país, em um 

período de muitas transformações – 2000-2014. Há outras revistas e publicações, 

sites, blogs especializados em sustentabilidade, o Guia Exame é apenas um deles. 

O tema está se tornando cada vez mais relevante e seu discurso está em constantes 

deslocamentos, com isso entendemos esta dissertação como estímulo a outras 

possibilidades e caminhos investigativos de pesquisa acadêmica e científica.  
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