
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: CONTABILIDADE E FINANÇAS 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILIDADE COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA DE LEGITIMAÇÃO FRENTE 

ÀS MUDANÇAS INSTITUCIONAIS: ANÁLISE DE UMA EMPRESA DA INDÚSTRIA 

DO TABACO 

 

 

 

 

 

SUSANA CIPRIANO DIAS RAFFAELLI 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014  



SUSANA CIPRIANO DIAS RAFFAELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILIDADE COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA DE LEGITIMAÇÃO FRENTE 

ÀS MUDANÇAS INSTITUCIONAIS: ANÁLISE DE UMA EMPRESA DA INDÚSTRIA 

DO TABACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014  



SUSANA CIPRIANO DIAS RAFFAELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILIDADE COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA DE LEGITIMAÇÃO FRENTE 

ÀS MUDANÇAS INSTITUCIONAIS: ANÁLISE DE UMA EMPRESA DA INDÚSTRIA 

DO TABACO 

 

 

Dissertação apresentada como requisito 

parcial à obtenção do grau de Mestre em 

Contabilidade, no Curso de Pós-Graduação 

em Contabilidade, Setor de Ciências Sociais 

Aplicadas, da Universidade Federal do 

Paraná.  

 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Mello Garcias 

Co-orientadora: Profa. Dra. Márcia Maria dos 

Santos Bortolocci Espejo 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai [in memoriam] pelos momentos 

compartilhados que me fizeram uma pessoa melhor. 

À minha mãe por toda dedicação e exemplo 

de fé, perseverança, humildade e amor. 

À minha irmã pela eterna torcida por minhas 

vitórias.   

Ao meu marido pela confiança, 

companheirismo e apoio em todos os momentos 

dessa caminhada.  



AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente agradeço a Deus pelas pessoas maravilhosas que foram 

colocadas em minha vida durante essa empreitada.  

Agradeço à minha mãe pela compreensão por todos os momentos em que 

estive ausente e, especialmente, pela sua capacidade de amar, perdoar e ter 

compaixão, que foram tão necessárias para me ajudar a seguir nos momentos de 

dificuldade. 

 Agradeço ao meu marido por partilhar comigo o amor platônico que nutri 

pelo mestrado, fazendo das minhas metas as suas e contribuindo com cada trabalho 

que realizei por meio de suas leituras e sugestões.  Saiba que seu apoio, palavras 

de incentivo, sua visão otimista do futuro foram fundamentais para a conclusão 

dessa etapa. 

Agradeço ao meu Orientador Prof. Dr. Paulo Mello Garcias, pela flexibilidade 

e compreensão na escolha da abordagem desse trabalho, pelos conhecimentos 

transmitidos e parceria nos projetos de pesquisa. 

Agradeço à Profa. Dra. Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo e à Profa. 

Dra. Simone Bernardes Voese, que por meio de gestos de atenção e empatia, me 

fizeram sentir amparada pelo programa de mestrado. Em particular, agradeço à 

Prof
a
. Dr

a
. Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo por se dispor a co-orientar 

essa pesquisa, sendo de grande valia a sua contribuição para o desenvolvimento 

deste projeto. 

Agradeço à professora Profa. Dra. Ilse Beuren pelas valiosas contribuições 

dadas ao desenvolvimento dessa pesquisa. Igualmente, agradeço ao Prof. Dr. 

Edson Guarido pelas contribuições a este trabalho e as oportunidades de reflexão, 

debates e aprendizado que ocorreram durante as aulas e encontros do grupo de 

pesquisa.  

Agradeço aos professores Dr. Romualdo Douglas Colauto, Prof. Dr. Rodrigo 

Oliveira Soares, Prof. Dr. Jorge Eduardo Scarpin, Prof. Dr. Luciano Márcio Scherer, 

Profa. Dra. Mayla Costa e Prof. Dr. Lauro Brito de Almeida, pelos ensinamentos 

transmitidos por meio da convivência em sala de aula e durante os demais trabalhos 

acadêmicos.  



Agradeço a todos os colegas do mestrado pelas oportunidades de 

aprendizado que tive por meio de nossa convivência, esse clima de amizade e 

parceria foi de suma importância para tornar essa jornada mais feliz.  

Agradeço à Universidade Federal do Paraná e à equipe de coordenação do 

Programa de pós-graduação em Contabilidade por propiciar estrutura necessária 

para o meu amadurecimento acadêmico. Destaco ainda as parcerias com as 

Universidades Positivo e Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR que 

foram importantes para minha formação. 

Por fim, agradeço à CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de nível superior – pelo apoio financeiro.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"(...) quanto mais palavras conheço, quanto mais 

conceitos posso articular, maior é o meu mundo, 

maior é o alcance e amplitude de minha 

consciência" . 

(João Francisco Duarte Junior) 

  



RESUMO 

 

Raffaelli, S.C.D. (2014). Contabilidade como estratégia discursiva de legitimação 
frente às mudanças institucionais: análise de uma empresa da indústria do tabaco. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Contabilidade, 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba.  

 

 
Ocorreram mudanças significantes a partir de 1986 no campo institucional formal da 
indústria do tabaco no Brasil. Estas foram impulsionadas pela difusão do 
conhecimento sobre os malefícios do hábito tabagista à saúde. Tais mudanças 
ameaçaram a legitimidade organizacional das empresas do setor, em especial, da 
empresa líder, Souza Cruz S/A. Tendo em vista que os relatórios contábeis podem 
ser utilizados como estratégia discursiva de legitimação organizacional, este trabalho 
objetiva verificar como as modificações formais no campo institucional da indústria 
do tabaco têm afetado o uso da contabilidade pela empresa Souza Cruz S/A como 
estratégia discursiva orientada para a legitimidade organizacional, no período de 
1986 e 2012. O estudo foi desenvolvido tendo como referencial de análise a Teoria 
Institucional Sociológica. O campo institucional foi compreendido como arena de 
debate, no qual as mudanças institucionais ocorrem por meio da entrada de novas 
ideias que são debatidas, gerando novos entendimentos compartilhados. As 
mudanças institucionais no campo da indústria do tabaco foram mapeadas por meio 
da evolução dos conteúdos temáticos das jurisprudências e da legislação 
relacionados à indústria do tabaco no Brasil. A análise dos relatórios de 
administração da empresa Souza Cruz S/A ocorreu com base nas categorias de 
análise oriundas dos elementos de retórica (logos, pathos e ethos). Este estudo 
revelou que durante o período em análise ocorreram transformações no padrão de 
elementos retóricos e nos conteúdos das informações divulgadas por meio do canal 
de informação contábil. Assim, o presente estudo tem relevância ao propiciar 
reflexão sobre o papel da contabilidade enquanto ciência social, que reflete a 
realidade em que esta imersa e também pode ser utilizada para interferir nesta 
realidade. 

 

 

Palavras-chave: Teoria Institucional, Mudança Institucional, Legitimidade, estratégia 
Discursiva, Relatório da Administração. 

 

  



ABSTRACT 

 

Raffaelli, S.C.D. (2014). Accounting as discursive strategy of legitimation to 
institutional change: analysis of a company of the tobacco industry. Dissertação de 
Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Contabilidade, Universidade Federal do 
Paraná. Curitiba.  

 

There has been significant changes since 1986 in the field of formal institutional 
tobacco industry in Brazil due to the diffusion of knowledge about the harmful effects 
that smoking habits cause to health. These organizational changes threatened the 
legitimacy of companies in this sector, in particular the leader - Souza Cruz S/A. The 
accounting reports can be used as a discursive strategy of organizational 
legitimation. Thus, this study aimed to examine how changes in formal institutional 
field of tobacco industry have affected the use of accounting by the company Souza 
Cruz S/A as oriented discursive strategy for organizational legitimacy, between 1986 
and 2012. This study was conducted using as reference the Institutional Analysis 
Sociological Theory. The institutional field was understood as a space for debate, in 
which institutional changes occured as new ideas were debated, generating new 
shared understandings. Institutional changes in the field of tobacco industry were 
mapped through the evolution of the issues content of jurisprudence and legislation 
to the tobacco industry in Brazil. The analysis of the Management Report of Souza 
Cruz S/A company was based on the categories of analysis from rhetoric elements 
(logos, pathos and ethos). During the review periodm changes occurred in the 
pattern of rhetorical elements and content of information disseminated through the 
accounting information channel. This study is relevant because it provides reflection 
on the importance of accounting as a social science that reflects the reality that 
immersed and can also be used to interfere in this reality. 

 

Keywords: Institutional Theory, Institutional Change, Legitimacy, Discursive 
Strategy, Management Report. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

Os relatórios contábeis são gêneros de discurso com conteúdos 

informacionais que permitem a comunicação entre organização e as partes 

interessadas, sendo possível a gestão da informação divulgada. Desta maneira, 

os conteúdos dos relatórios contábeis podem ser utilizados como estratégia 

discursiva de legitimação organizacional, uma vez que, por meio deles, a 

organização descreve como suas ações econômicas estão ligadas aos valores da 

sociedade (Richardson,1987; Lindblom, 1994; Dias Filho, 2001; Granham, 2012). 

O conceito de legitimidade organizacional é fundamental para a Teoria 

Institucionalista de vertente sociológica, que busca explicar, por meio de visão 

construtivista, a relação entre organizações e o ambiente. Nesse sentido, o 

ambiente é compreendido como uma rede de sistemas relacionais e culturais, no 

qual as organizações estão imersas. Deste modo, as práticas organizacionais 

precisam, além da eficiência técnica, estar em consonância com o que a 

sociedade compreende como correto. Isto é, as organizações precisam ser 

legitimadas pela sociedade (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Scott,1983). 

A legitimidade organizacional, apesar de não ser um recurso sob o 

controle da organização, pode ser influenciada por ela através de ações 

estratégicas, especialmente, em momentos de mudança institucional, isto é, 

quando ocorrem mudanças no que a sociedade considera como caminho 

desejável, correto e aceitável. Assim, os gestores tendem a adotar práticas que 

sejam adequadas às transformações sociais. Essas estratégias podem ser 

orientadas para ganhar, manter ou recuperar a legitimidade organizacional 

(Suchman, 1995). Nesse sentido, o discurso pode ser considerado como uma 

prática direcionada para alcance de objetivos específicos (Hardy; Palmer & 

Phillips, 2000). Depreende-se assim, que tais observações sustentam a afirmação 

de que os relatórios contábeis podem ser instrumento de estratégia orientada 

para legitimidade, especialmente, em momentos de mudanças institucionais. 

A indústria do tabaco está imersa em um ambiente que, ao longo do 

tempo, passou por amplas mudanças institucionais. Pois, ao longo de sua 

história, surgiram novas ideias relacionadas ao tabaco, caracterizado como uma 
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cultura agrícola não alimentícia, cujo consumo foi difundido em âmbito 

internacional, desde sua descoberta por Cristóvão Colombo nas ilhas cubanas no 

século XV. O cigarro é um dos principais produtos originados do processamento 

da folha de tabaco.   

A indústria de cigarros teve impulso a partir do século XIX com a invenção 

da máquina de confeccionar cigarros, sendo a produção dominada por empresas 

americanas e britânicas. Durante o século XX, o consumo de cigarros foi 

ampliado em escala mundial, gerando oportunidade de mercado para ampliação 

de produtividade das lavouras de tabaco e da produção industrial de cigarros 

(Nardi, 1996; Boeira & Johns, 2007). 

Ao mesmo tempo em que a indústria do tabaco se consolidava também 

se iniciavam, em 1860, movimentos críticos contra o fumo, tendo como 

apoiadores médicos, representantes religiosos, entre outros. Durante a década de 

1920, o setor tabaqueiro americano foi submetido a diversas leis restringindo suas 

atividades, contudo foram abolidas diante das ações estratégicas empresárias 

(Boeira, 2006). Em 1950 surgiram estudos científicos relacionando o consumo de 

tabaco ao câncer de pulmão e, no ano de 1964, o governo dos Estados Unidos da 

América publicou um relatório sobre malefícios ocasionados à saúde pelo 

consumo de cigarros, gerando impacto negativo nas vendas do produto 

(Fritscheler, 1975; Rosemberg, 1981). Esse cenário levou as empresas do setor à 

adoção de novas estratégias para que se mantivessem no mercado, entre elas 

está a internacionalização de seus negócios, direcionando investimentos para a 

América Latina (Boeira, 2006).    

No Brasil, a primeira fábrica de cigarros surgiu em 1874 e foi absorvida 

pela empresa Souza Cruz S/A, fundada em 1903, que passou a ser controlada 

pelo grupo British American Tobacco (BAT) em 1914 (Sinditabaco, 2012). O 

movimento antitabagista chegou ao Brasil na década de 1970 e, desde então, o 

campo institucional da indústria do tabaco brasileiro vem passando por diversas 

mudanças institucionais. 

A compreensão social dos malefícios advindos do consumo de produtos 

derivados do tabaco, especialmente o cigarro, foi acompanhada pela formação de 

um vigoroso aparato jurídico voltado para o setor. Entre 1986 e 2011, foram 

criadas aproximadamente 98 peças regulatórias que afetam diretamente a 
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indústria tabagista brasileira. A maioria dessas leis procura afetar o nível de 

significado simbólico do hábito de fumar, sendo uma forma de neutralizar as 

ações das empresas que, por muito tempo, investiram em estratégias de 

marketing que vinculavam o cigarro a um símbolo de poder, inteligência e 

liberdade. Porém, ao cercear a veiculação de propagandas, obrigar a divulgação 

dos malefícios à saúde e até mesmo dificultar o consumo de produtos fumígenos, 

significados atribuídos ao produto se modificaram no decorrer do tempo. 

As restrições impostas ao setor constituem ameaça à organização do 

setor do tabaco não apenas no âmbito financeiro, mas também sobre o aspecto 

da legitimidade organizacional. Diante desse cenário, as empresas do setor 

tabagista têm desenvolvido ações estratégicas para que possam garantir 

sobrevivência no mercado. A empresa líder do setor, Souza Cruz S/A, vem 

adotando diferentes estratégias de gestão, envolvendo questões de inovação na 

forma de gestão, ampliação de mercado, de inovação do produto, de política 

socioambiental e também de accountability (Boeira & Cunha, 2010). Destaca-se 

entre as estratégias citadas o accountability, que reforça a ideia do uso dos 

conteúdos informacionais dos relatórios contábeis como estratégia discursiva 

orientada para a legitimação.  

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Tendo em vista que a contabilidade é considerada como linguagem dos 

negócios e dada sua importância na comunicação entre as partes interessadas, 

questiona-se: Como as mudanças formais ocorridas no campo institucional 

da indústria do tabaco têm afetado a utilização dos conteúdos dos relatórios 

da administração pela empresa Souza Cruz S/A como estratégia discursiva 

orientada para a legitimidade organizacional? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é verificar como as modificações no 

campo institucional da indústria do tabaco têm afetado o uso dos conteúdos dos 

relatórios da administração pela empresa Souza Cruz S/A como estratégia 

discursiva orientada para a legitimidade organizacional.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

O objetivo geral foi subdividido nos seguintes objetivos específicos: 

 

a) Averiguar os conteúdos temáticos discutidos por atores relevantes 

no campo institucional da indústria do tabaco, no período de 1986 a 2012; 

b) Descrever as mudanças formais no campo institucional do tabaco, 

no período de 1986 a 2012; 

c) Identificar estratégias discursivas orientadas à legitimidade das 

práticas organizacionais nos relatórios de administração da empresa Souza Cruz 

S/A de 1986 a 2012; 

d) Verificar a relação entre as mudanças do campo institucional do 

tabaco e as estratégias discursivas expressas por meio dos relatórios da 

administração contábeis, durante o período de 1986 a 2012, pela empresa Souza 

Cruz S/A. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

A escolha da empresa Souza Cruz S/A se deu em virtude da importância 

desta no fornecimento de cigarros no Brasil. Uma vez que, apesar de existirem 15 

empresas autorizadas para fazer processamento da folha de tabaco em cigarro, o 

mercado nacional é caracterizado como um duopólio, com a empresa Souza Cruz 

S/A respondendo por 75% da produção do País e a Phillips Morris possuindo 

12%. Além disso, aquela organização é a única indústria tabagista listada na 
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Bolsa de Ações de São Paulo, possibilitando o acesso aos dados necessários 

para a consecução dos objetivos desta pesquisa. 

Quanto à importância da indústria tabagista, o Brasil é o segundo maior 

produtor de tabaco mundial, ficando atrás apenas da China. A cadeia produtiva é 

composta por 187 mil produtores, 742 mil pessoas envolvidas no processo 

produtivo na área rural. No ano de 2011, existiam 373 mil hectares plantados, 

sendo produzidas 883 mil toneladas de tabaco nesse período. A receita dos 

agricultores referente à safra de 2010/2011 foi de R$ 4,1 bilhões. Foram gerados 

30 mil empregos nas indústrias e R$ 9,3 bilhões de impostos foram arrecadados. 

Com relação a esse mercado, é importante destacar que atualmente a produção 

de tabaco brasileira é concentrada na região Sul, sendo o Paraná responsável por 

18% dessa produção, Santa Catarina por 30% e Rio Grande do Sul por 52% 

(Sinditabaco, 2012).  

Destaca-se que 85% da produção nacional é destinada para o mercado 

externo, no qual o Brasil se mantém como líder desde 1993. Na safra em questão, 

foram exportadas 541 mil toneladas, o equivalente a U$ 2,89 bilhões. Do total 

exportado, 40% foram destinados aos países da Europa, 28% para o Extremo 

Oriente, 10% para a América do Norte, 7% para a África e Oriente Médio e 5% 

para a América Latina. A China é um dos maiores importadores do tabaco 

brasileiro (U$ 380 milhões), seguida pela Bélgica (U$ 359,6 milhões) e pelos EUA 

(U$ 276,8 milhões) (Sinditabaco, 2012).  

Acrescenta-se que em face ao impacto econômico positivo do setor está o 

amplo efeito negativo à sociedade, especialmente no que tange à saúde pública. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o tabagismo seja a causa de 

aproximadamente 5,4 milhões de óbitos anuais no mundo e, no Brasil, essa 

estimativa é de 200 mil mortes ao ano. Assim, o consumo e produção de cigarros 

levam a altos custos relacionados à assistência médica e à perda de 

produtividade de trabalhadores atuantes em diversos setores econômicos. 

Segundo Pinto e Ugá (2010), entre custos dependidos pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), 27,6% foram atribuídos ao tabagismo. As autoras também 

verificaram que 7,7% dos custos totais em quimioterapia estavam relacionados ao 

hábito de fumar. Além dos custos relacionados aos problemas de saúde causados 

pelo consumo de produtos oriundos do tabaco, o processo de produção também 
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afeta a saúde dos trabalhadores rurais e gera um alto impacto ambiental. Existem 

ainda discussões acerca do custo de oportunidade de destinar ampla extensão de 

terras para o plantio de tabaco, que reduz a área destinada à plantação de 

alimentos.  

Deste modo, as contradições presentes no campo institucional da 

indústria de tabaco, relacionadas à existência de lógicas divergentes e à 

constante busca por legitimidade pelas organizações, tornam as pesquisas sobre 

o setor instigantes. Tal fato é confirmado pela diversidade de estudos 

internacionais (Hiilamo, 2003; Bornhãuser et al., 2006;  John et. al., 2012) que 

analisam as organizações desse setor e suas estratégias de sobrevivência no 

mercado.  

Observa-se que algumas pesquisas analisam os aspectos relacionados 

aos custos sociais dessa atividade (Pinto & Ugá, 2010), outras buscam descrever 

os confrontos de interesses das redes relacionadas à indústria (Boeira & Cunha, 

2007; Boeira & Johns, 2010; Gonzalez et al., 2012), outros ainda trabalham com 

as questões que abarcam a regulação mundial da indústria do tabaco (Novotny & 

Carlin, 2005; Liberman, 2006; Holden & Lee, 2009).  

O trabalho aqui proposto torna-se relevante por analisar de forma 

aprofundada a trajetória de uma empresa do setor de tabaco com atuação em 

âmbito nacional, evidenciando o uso de relatórios contábeis como estratégia 

discursiva de legitimidade. Assim, pretende-se prover uma contribuição teórica ao 

abordar a perspectiva da contabilidade como possibilidade de estratégia 

direcionada à legitimação organizacional. Essa abordagem presente em diversos 

artigos internacionais (Richardson, 1987; Lindblom, 1993; Campbell, Craven & 

Shrives, 2003; Moermam & Van Der Laan, 2005) ainda é pouco discutida no 

Brasil. Essa visão aprofunda a compreensão de que, enquanto ciência social, a 

contabilidade possui seus relatórios afetados pelas mudanças que ocorrem na 

sociedade, uma vez que os gestores buscam transmitir a realidade empresarial 

por meio dos relatórios contábeis de acordo com a sua interpretação desta 

realidade. 

A dimensão das mudanças institucionais selecionada para a análise foi a 

de âmbito formal, leis e jurisprudência, devido as evidentes transformações 
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ocorridas neste âmbito no período de 1986 a 2012, com o surgimento de 98 

peças regulatórias nos âmbitos federais, estaduais e municipais.  

 

 

1.4 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foram definidas delimitações 

para análise em torno de aspectos relacionados ao nível e dimensão da análise, 

localização geográfica e temporal, organização e documentos. 

Com relação ao nível de análise, investigaram-se as relações em nível 

organizacionais no campo institucional da indústria do tabaco. Quanto às 

mudanças no campo institucional do tabaco, observaram-se as mudanças formais 

ocorridas. 

Quanto à localização geográfica, a pesquisa abarca as mudanças 

institucionais formais ocorridas no campo institucional da indústria do tabaco 

localizada no Brasil. Porém, este recorte é uma delimitação analítica, uma vez 

que o campo da indústria do tabaco extrapola delimitações geográficas.  

Quanto ao espaço de tempo analisado, foi selecionado o período de 1986 

a 2012. Tal recorte temporal ocorreu em virtude da identificação de mudanças 

significantes nos aspectos formais do campo institucional da indústria do tabaco 

brasileira neste período. 

E, por fim, a organização em análise foi a Souza Cruz S/A e o relatório 

contábil investigado foi o Relatório da Administração, tendo sido analisado os 

discursos contidos nesses relatórios com base nos elementos da retórica. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação compreende cinco capítulos, sendo o primeiro 

dedicado a esta introdução, que envolve o problema da pesquisa, os objetivos 

gerais e específicos, a justificativa, a delimitação do estudo e a estrutura da 

dissertação.  
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O segundo capítulo abarca o Referencial Teórico por meio do qual esta 

pesquisa foi fundamentada. O Referencial contém contextualização sobre as 

possíveis abordagens teóricas para estudos contábeis, os conceitos básicos da 

Teoria Institucional, a descrição de processos de mudança institucional, o papel 

dos atores sociais nessa mudança e, por fim, a última seção descreve a 

contabilidade como estratégia discursiva de legitimação organizacional.  

O capítulo 3 abrange a metodologia utilizada para a consecução dos 

objetivos desta pesquisa, contendo descrições sobre o delineamento e etapas da 

pesquisa, categorias de análise e coleta dos dados, além de serem explicitadas 

as limitações da pesquisa.  

No capítulo seguinte, são descritos os resultados da pesquisa, 

apresentados em quatro grupos, sendo eles: a descrição dos antecedentes 

históricos, a evolução do campo institucional da indústria do tabaco, a descrição 

das estratégias discursivas mapeadas nos relatórios da administração da Souza 

Cruz S/A e, por fim, foi evidenciado o uso de estratégias retóricas de legitimação 

como reposta às mudanças no campo institucional. 

Finalmente, no capítulo cinco, apresentam-se as considerações finais e 

recomendações para futuras pesquisas sobre o tema. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

  

Neste capítulo, é apresentado o arcabouço teórico considerado 

necessário ao desenvolvimento desta pesquisa. Na primeira seção, consta o 

Enfoque Institucional e Social das Pesquisas Contábeis, que se ocupa em 

investigar o caráter simbólico e de legitimação da contabilidade, influenciado pela 

estrutura organizacional imersa no ambiente. A segunda seção aborda aspectos 

gerais da Teoria Institucional Sociológica para auxiliar a compreensão da relação 

entre organização e ambiente. Na terceira seção, expõem-se os elementos da 

Mudança Institucional. A quarta seção revela o conceito de Legitimidade 

Organizacional. Por fim, a quinta seção, apresenta a Contabilidade como 

estratégia discursiva orientada para legitimidade organizacional. 

 

2.1 ENFOQUE INSTITUCIONAL E SOCIAL DAS PESQUISAS CONTÁBEIS 

 

As questões que permeiam os debates contábeis podem ser abordadas 

por diferentes enfoques, tais como: fiscal, legal, ético, econômico, 

comportamental, estrutural, sistêmico e sociológico (Hendriksen & Van Breda, 

1999; Iudícibus, 2010). O problema de pesquisa abordado na presente 

dissertação remete ao enfoque sociológico. Segundo Iudícibus (2010) a utilização 

dessa abordagem nas pesquisas contábeis tem sido extensa e pode ser 

desdobrada em um novo enfoque denominado Institucional e Social, que amplia a 

perspectiva de análise para: 

 

(...) muito além das motivações puramente técnicas e formais da contabilidade, 
para estudar o caráter simbólico e de legitimação que pode ter, na estrutura social, 
influenciando-a e sendo por ela influenciada, principalmente dentro das empresas e em 
seu ambiente mais amplo (p.10). 

 

O Enfoque da contabilidade Institucional revela a necessidade de 

investigar a relação dos profissionais e sistemas contábeis com o nível 

organizacional e o ambiente social (Iudícibus, 2010). Nessa linha de análise, 

Richardson (1987) argumenta que a contabilidade pode ser compreendida como 

uma instituição que legitima as práticas organizacionais perante à sociedade.  
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Para Richardson (1987), o processo de legitimação é, de forma geral, 

“uma tentativa de estabelecer uma relação semiótica entre ação e valores sociais” 

(p. 342). O autor descreve a semiótica como o processo de comunicação por 

meio de códigos compostos por conteúdos sociais expressos através de 

símbolos. Ou seja, na visão do referido autor, o processo de legitimação é o 

processo de julgamento moral das práticas sociais por meio da comunicação que 

ocorre ao longo do tempo. 

Cabe ressaltar a existência de abordagem da Teoria Contábil retratando a 

Contabilidade como linguagem dos negócios e, como tal, pode ser estudada 

quanto aos aspectos semióticos, sendo eles: pragmáticos, concernentes ao efeito 

da linguagem aos ouvintes; semânticos, relacionados ao significado da linguagem 

e, por fim, sintáticos, referente à estrutura lógica da linguagem (Davidson & 

Stickney, 1987; Horngren, 1974; Hendriksen & Van Breda, 1999). Posto isto, 

entende-se a importância da contabilidade no processo de comunicação, 

podendo, por meio da semântica, expressar os significados das práticas 

organizacionais à sociedade.  Depreende-se, assim, que o pressuposto de 

Richardson (1987), sobre a Contabilidade enquanto instituição legitimadora está 

apoiada na abordagem apresentada da Teoria Contábil.  

O conceito de legitimidade é utilizado por diversas teorias, Richardson 

(1987) descreve três vertentes consideradas como dominantes, diferenciadas em 

termos epistemológicos e ontológicos, sendo: estrutural-funcionalista, 

Hegemônica Social e Construtivista. Estas são consonantes no que tange à 

existência das esferas da legitimidade como sendo as práticas e os valores 

sociais. Contudo, divergem quanto ao entendimento sobre as fontes de valores, 

as origens das práticas e a natureza da ligação entre práticas e valores.  

Para a abordagem estrutural-funcionalista, a legitimidade é compreendida 

como processo de aproximação dos valores culturais ao sistema de distribuição 

de recursos da sociedade. Assim, tanto as práticas quanto os valores são 

definidos conforme a função exercida no sistema social e as relações entre essas 

esferas são compreendidas como função técnica. Dentro dessa concepção de 

legitimidade, os pesquisadores contábeis podem investigar o papel do sistema de 

contabilidade em minimizar os conflitos e incerteza do sistema social (Richardson, 

1987).  
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Na abordagem hegemônica, legitimidade é vista como um processo 

ilusório para alcançar ou manter o poder de grupos com determinada ideologia. 

Assim, os valores têm como fonte a ideologia de uma elite que determina as 

práticas e suporta a busca ou manutenção de interesses particulares. Nesse 

contexto, as pesquisas contábeis podem identificar como os sistemas contábeis 

suportam esse processo de manutenção do poder (Richardson, 1987). 

Por fim, a perspectiva construtivista tem como base os estudos dos 

sociólogos Berger e Luckmann e trata a legitimidade como um processo de 

significação e ressignificação da realidade. Nessa abordagem, os valores 

originam-se das interações sociais, sendo vinculados a ações por meio da 

institucionalização de práticas através do discurso social. As pesquisas contábeis 

nessa corrente de análise buscam verificar os significados do sistema contábil no 

contexto cultural, bem como a influência desse sistema na construção da 

realidade (Richardson, 1987). 

Adotou-se como referência de análise na presente dissertação a 

perspectiva construtivista da legitimidade. Desse modo, as pressuposições de 

partida assentam-se na contabilidade, primeiramente, como uma instituição 

expressa por meio de linguagem específica. Em segundo lugar, compreende-se 

que a organização está imersa em um contexto social sujeito a transformações 

contínuas e recíprocas. Isto é, uma vez que a realidade é socialmente construída, 

a organização pode influenciar o contexto como também pode ser influenciada 

por ele. Depreende-se, assim, a terceira pressuposição em que a Contabilidade é 

afetada pelas transformações do ambiente em que as organizações estão 

inseridas. 

Observado o ponto de partida desta pesquisa, é necessário aprofundar o 

conhecimento sobre como as organizações se relacionam com o seu ambiente. 

Existem diversas teorias com esse objetivo, como destacam Sacomano Neto e 

Truzzi (2002), as principais são: dependência de recursos, ecologia das 

populações, contingência estrutural e neo-institucional. A teoria neo-institucional, 

adotada para esta análise, destaca o papel das instituições no ambiente e no 

desenvolvimento social e econômico. Estas diferem das demais abordagens com 

relação ao conceito de ambiente e também a aspectos ontológicos (Fonseca, 

2003).  
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Salienta-se que o neo-institucionalismo possui três diferentes vertentes: 

econômica, política e sociológica. Essa última apoia-se nos pressupostos 

construtivas de Berger e Luckman, corroborando com a proposta da presente 

pesquisa. Deste modo, essa abordagem servirá como quadro de análise para as 

discussões suscitadas.  

 

2.2 INSTITUCIONALISMO ORGANIZACIONAL 

 

O institucionalismo organizacional ocupa-se em investigar a forma como 

as escolhas das organizações são moldadas no ambiente em que estão inseridas 

(Wooten & Hoffman, 2008). Essa abordagem ressalta a importância dos arranjos 

institucionais, dos processos sociais e dos sistemas simbólicos, destacando que 

muitas práticas organizacionais não são utilizadas apenas para obtenção de 

eficiência, mas para adequar-se ao que a sociedade compreende como 

procedimento correto (Meyer & Roman,1977; Wooten & Hoffman, 2008).  

A teoria institucional sociológica passa por fases de amadurecimento. Em 

um primeiro momento, foram ressaltados aspectos relacionados à força do 

ambiente sobre as escolhas das organizações. Assim, os trabalhos seminais 

(Meyer & Roman, 1977; DiMaggio & Powell, 1983; Zucker, 1987) dedicaram-se a 

demonstrar que muitas das práticas organizacionais não poderiam ser explicadas 

pela busca racional da eficiência econômica, pois são determinados por aspectos 

sociais e simbólicos. Assim, as estruturas e formas organizacionais são 

imbricadas por valores institucionalizados na sociedade.  

Deste modo, a vertente institucional sociológica sugere que a explicação 

para adoção de práticas organizacionais não está restrita a aspectos de 

eficiência, mas pela busca por aceitação social, isto é, pela legitimação social 

(Meyer & Roman,1977; Wooten & Hoffman, 2008). Essa vertente apoia-se nos 

pressupostos da sociologia do conhecimento apresentados por Berger e 

Luckmann (1998). Estes caracterizam a legitimação como processo de “(...) 

‘explicação’ e ‘justificação’” (p. 128), ou seja, a organização busca 

constantemente mostrar que a melhor forma de desempenhar a atividade social 

de sua responsabilidade é a realizada por ela. Destaca-se, porém, que essa 

busca nem sempre é consciente, pois a organização faz parte do sistema social, 
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compartilhando o entendimento que as estruturas e práticas adotadas são as 

melhores a serem seguidas. Com base no exposto, nota-se que a legitimidade é 

fundamental para a análise institucional, fato revelado por Meyer e Roman (1977), 

que desenvolveram o conceito de Legitimidade Organizacional. Esse conceito 

será aprofundado em seção específica desta dissertação. 

DiMaggio e Powell (1983) desenvolvem explicação sobre as razões que 

tornam organizações semelhantes, em outras palavras, aborda o isomorfismo. 

Para tanto, utiliza como base os achados de Meyer e Roman (1977). Assim, para 

os autores, o processo de conformação das práticas sociais ao que é aceito pela 

sociedade pode ocorrer por meio da coerção, do mimetismo e por forças 

normativas. A principal contribuição desse trabalho foi trazer à discussão a 

difusão de instituição entre organizações que atuam no mesmo ambiente, assim, 

trazem o conceito de campo como nível de análise macro interorganizacional. 

Influenciados pelos trabalhos referenciados surgem diversas pesquisas 

com o enfoque nas forças das instituições sobre as organizações. Tal fato, levou 

DiMaggio, em 1988, no trabalho intitulado “Interests and agency in institutional 

theory”, a criticar a tendência das pesquisas institucionais organizacionais em 

analisar preponderantemente aspectos relacionados a difusão e reprodução de 

práticas institucionalizadas. Para o referido autor, estavam sendo 

desconsiderados aspectos importantes para a análise institucional sociológica, 

tais como: a capacidade dos atores sociais realizarem conscientemente ações 

para atingir seus objetivos institucionais; questões referentes aos processos de 

desinstitucionalização e os diferentes estágios de institucionalização. 

A partir das críticas de DiMaggio inaugura-se uma nova fase da teoria 

institucional. Surge uma nova geração de trabalhos que buscam compreender, 

além da conformação das organizações ao ambiente e passa-se a considerar a 

capacidade dos atores sociais desenvolverem ações estratégicas para influenciar 

a realidade socialmente construída, impulsionando mudanças institucionais ou a 

manutenção intencional de instituições. 

Os principais temas desenvolvidos foram: a compreensão do processo de 

desinstitucionalização, a capacidade da organização influenciar de forma racional 

na legitimidade organizacional, o aprimoramento das noções de campo 

institucional, o desenvolvimento das formas de Institutional Work, a importância 
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das ideias nas mudanças institucionais, o componente discursivo das ações de 

Institutional Work, entre outros (Oliver, 1992; Suchman, 1995; Hoffman, 1999; 

Green, 2004; Lawrence & Suddaby, 2006; Hardy & Maguire, 2008). Esses 

conceitos serão pormenorizados em seções subsequentes, mas para sua 

compreensão, é necessário o entendimento de elementos básicos da teoria 

sociológica das instituições. 

 

2.2.1 Instituição e Pilares Institucionais 

 

Para Luckmann e Berger (1998), instituições são “tipificações recíprocas 

habituais”, ou seja, são hábitos compartilhados cristalizados na estrutura social. 

Depreende-se, assim, que instituições são construções humanas que produzem 

estruturas sociais simbólicas por meio das interações, temporalmente localizadas. 

No entanto, Berger (2011) descreve que as instituições apresentam-se 

aos atores sociais, inicialmente, como realidade objetiva, como algo existente 

independente de sua própria vontade e externa a ele, assim para Berger:  

 

 (...) leis, classes, casamento e religiões organizadas sejam instituições. (...) As 
instituições proporcionam métodos pelos quais a conduta humana é padronizada, 
obrigada a seguir por caminhos considerados desejáveis pela sociedade. (p.101) 

 

O autor avança em sua análise destacando que, durante o processo de 

institucionalização, as instituições passam a fazer parte dos atores sociais. 

Destarte, estes passam a desejar trilhar e assumir papéis impostos pelas 

instituições formadoras da estrutura social. Assim, o que antes era dado como 

objetivo e externo passa a ser internalizado pelos atores sociais. Nesse estágio, o 

homem é visto como produto da sociedade. 

Para Campbell (2004), as “instituições consistem em regras formais e 

informais, mecanismos de acompanhamento e fiscalização, e os sistemas de 

significados que definem os contextos em que os indivíduos, empresas, 

sindicados, os Estados-nação e outras organizações interagem um com outros” 

(p. 1). Essa definição vai ao encontro da concepção de Scott (2008) de que as 

instituições são conjuntos de leis, normas e aspectos culturais-cognitivos que dão 

significado e estabilidade a vida cotidiana. Depreendem-se assim que a regulação 
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é o aspecto formal das instituições, enquanto normas e a esfera cultural-cognitiva 

assumem o aspecto informal.  

Scott (2008) elucida que as diferentes facetas das instituições são 

apoiadas e lógicas de ação díspares. Desse modo, as vertentes de estudos 

institucionais têm como principal fator de diferenciação a ênfase dada para as 

possíveis características das instituições. O Quadro 1 demonstra os pilares 

institucionais e suas respectivas bases de obediência, ordem, base de 

legitimidade, indicadores entre outros. 

 

 
Regulativo Normativo Cognitivo-Cultural 

Base da 
Obediência 

Conveniência Obrigação Social 
Taken-for-grantedness 
Entendimentos Compartilhados 

Base de Ordem Regras regulativas Expectativas Esquemas constitutivos 

Mecanismos Coercitivo Normativo Mimético 

Lógica Instrumentalidade Adequação Ortodoxo 

Indicadores 
Regras, leis, 
sanções 

Certificação, 
confiabilidade 

Crenças comuns, lógicas de 
ação compartilhadas. 

Base de 
Legitimidade 

Legalmente 
sancionada 

Moralmente governada 
Compreensível, reconhecível, 
culturalmente amparada 

Quadro 1 – Três Pilares da Análise Institucional 
Fonte: Scott (2008, p.51) 

 

Scott (2008) não desconsidera a relação intrínseca existente entre os 

pilares e enfatiza que realizou uma apresentação didática das características das 

instituições e das formas possíveis de se perpetuarem no tempo.  

O pilar regulativo tem como foco a influência das leis no comportamento 

social. A corrente institucionalista econômica aborda de forma acentuada esse 

pilar, sendo os autores Douglas North e Oliver Williamson os principais 

colaboradores para a formação dessa abordagem que adota o pressuposto de 

indivíduos possuidores de racionalidade limitada. A lógica de ação dos agentes 

sociais, de acordo com a vertente institucional econômica, é considerada 

instrumentalista, orientada pela análise de custo e benefício. As leis são 

instituições expressas por meio de regras formais com o intuito de minimizar 

conflitos e impondo sanções àqueles que não as cumprir. Algumas críticas às 

análises apoiadas fortemente nesse pilar estão na desconsideração do processo 
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de interpretação das leis e das estratégias de ação da sociedade mediante tal 

interpretação (Scott, 2008). 

O pilar normativo abrange a manutenção de determinadas práticas sociais 

com base na obrigação social, ou seja, são ações que buscam atender às 

expectativas do contexto social em termos do que é certo a ser feito. Assim 

busca-se o comportamento apropriado dado o grupo de referência (Scott, 2008). 

O pilar cultural-cognitivo refere-se ao significado coletivo atribuído às 

práticas sociais. Assim, o foco está nos aspectos simbólicos da ação e na 

interpretação desses que estão pautados nas experiências individuais do ator 

social gerando significados compartilhados (Scott, 2008). 

As instituições permanecem no tempo e no espaço, segundo Scott 

(2008), por meio de condutores apresentados em quatro grupos: sistema de 

símbolos, sistema de relacionamentos, rotinas e artefatos. 

O sistema de símbolos pode ser descrito como o conjunto de regras, 

normas, classificações, modelos, esquemas, estereótipos que guiam o 

comportamento social. A principal forma de expressar o simbolismo é através da 

linguagem, falada, escrita e gestual. De acordo com o pilar, ou pilares, em que 

alguma teoria se apoia modifica-se o olhar para o símbolo. Conforme Scott (2008, 

p. 8), a teoria cognitiva despende maior atenção às classificações, tipificação e 

estereótipos expressos pela linguagem. Enquanto uma teoria apoiada no pilar 

regulativo, atenta-se às questões expressas em torno das leis e regras. E a teoria 

apoiada no pilar normativo, enfatiza as normas que influenciam o comportamento 

social (Scott, 2008). 

O sistema relacional refere-se à influência da convivência entre 

profissionais, organizações e países. Aborda questões como o isomorfismo, 

processo em que as empresas, ao se relacionarem continuamente, se tornam 

semelhantes em termos de processos e ações. Ou ainda, existem as teorias 

cognitivas que explicam como as tipificações podem influenciar e serem 

influenciadas pela convivência. E também existe a visão econômica, que 

estabelece uma teoria com base na relação entre proprietário e agente (Scott, 

2008). 

As rotinas são outra forma de manter as instituições. São ações que 

deixam de ser pensadas, refletidas, mas apenas executadas, perdendo-se de 
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vista a origem e o motivo da ação realizada. As rotinas, geralmente, sustentam o 

sistema relacional existente. E, por fim, os artefatos são representados por 

objetos de artes, uniformes, bandeiras com conteúdo simbólico, que representam 

uma instituição fazendo lembrar a todo o momento o significado da ação (Scott, 

2008). 

Depreende-se assim, que os pilares e os condutores estão estreitamente 

relacionados. O primeiro expressa a característica assumida pelas instituições e o 

segundo, a forma como a instituição é perpetuada no tempo e espaço. As 

vertentes das teorias institucionais podem explicar a realidade optando por um 

ângulo de visão, dando maior ou menor ênfase a um pilar específico, fazendo que 

seu foco de análise seja direcionado para uma expressão dos condutores 

apresentados. 

 

2.2.2 Campo Organizacional 

 

A pesquisa institucional Sociológica pode ser localizada em diferentes 

esferas de análise: i) macro nível, refere-se ao ambiente organizacional, ii) meso 

nível, o campo institucional e iii) micro nível, atores sociais (Scott, 2008). O 

ambiente organizacional fornece os contextos para a existência e funcionamento 

das formas organizacionais, desse modo, abarca os sistemas da sociedade. 

Fonseca e Machado-da-Silva (2002) definem o ambiente como: “repositório de 

redes relacionais e de sistemas culturais, composto por valores/crenças e regras 

que transmitem conceitos sobre os modos apropriados de fazer e agir” (p. 96). 

Depreende-se, assim, o ambiente como o conjunto de instituições emergentes da 

sociedade que norteiam as ações dos atores sociais. 

O conceito de ambiente para a teoria institucional abarca além da faceta 

técnica, tradicionalmente abordada pelas demais teorias organizacionais, a faceta 

institucional. O termo faceta é utilizado para esclarecer que apesar do ambiente 

ser separado de forma analítica em aspecto técnico e institucional, ambos são 

diferentes ângulos de um mesmo objeto. A faceta técnica, como descrito por 

Meyer e Scott (1983), refere-se à esfera das transações econômicas em que 

prevalece a lógica instrumental e a organização é recompensada pela eficiência. 

O ambiente institucional inclui aspectos relacionados ao nível de significado, 
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sobre os entendimentos compartilhados sobre quais ações e processos sociais 

são adequados (Scott, 1991). As organizações recebem de forma diferenciada as 

pressões do ambiente, havendo a possibilidade de uma faceta exercer pressão 

com maior intensidade sobre a organização, de acordo com as características do 

campo institucional em que ela está localizada (Scott, 1995).  

Pode-se compreender o campo institucional como nível de análise 

intermediário ou como uma ordem local em que as atividades organizacionais são 

pautadas. Depreende-se assim, o campo institucional como um recorte do 

ambiente, sendo um desafio compreender como determinar os limites desse 

recorte. Nesse sentido, a teoria evolui em termos de buscar conceitos que 

contemplem os elementos para compreender os aspectos necessários para 

delimitar o campo. Sendo assim, o conceito foi inserido nos estudos institucionais 

organizacionais por DiMaggio e Powell (1983). Para os autores, o campo é 

formado por: 

 

(...) aquelas organizações que, em conjunto, constituem uma área reconhecida da 
vida institucional: fornecedores-chave, consumidores de recursos e produtos, agências 
regulatórias e outras organizações que produzam serviços e produtos similares (p. 148). 

 

Nessa definição estão presentes aspectos de sistemas de relação e 

sistemas de referência. De acordo com Machado-da-Silva, Guarido Filho e 

Rossoni (2006), a “área reconhecida da vida social” remete ao compartilhamento 

de redes de significados comuns, originadas nas interações frequentes entre 

atores sociais submetidos a estruturas institucionais semelhantes. 

Com base no conceito de DiMaggio e Powell (1983), pesquisadores 

geraram novas definições de campo institucional de forma que esse conceito se 

tornasse operacionalmente viável para o desenvolvimento de pesquisa empírica. 

Desse modo, Machado-da-Silva et al. (2006) destacam, além do conceito seminal, 

cinco definições para o campo institucional, resumidas pelos autores no Quadro 2. 
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Perspectiva 
Teórica 

Autores 
Elementos-

Chaves 
Descrição 

Campo como 
a totalidade 
dos atores 
relevantes 

DiMaggio; 
Powell. 

Significação e 
Relaciona-

mento 

Conjunto de organizações que compartilham sistemas 
de significados comuns e que interagem mais 
frequentemente entre si do que com atores de fora do 
campo, constituindo assim uma área reconhecida da 
vida institucional. 

Campo como 
arena 

funcionalidade 
específica 

Scott; 
Meyer. 

Função Social 

Conjunto de organizações similares e diferentes, 
porém interdependentes, operando numa arena 
funcionalmente específica, compreendida técnica e 
institucionalmente, em associação com seus 
parceiros de troca, fontes de financiamento e 
reguladores. 

Campo como 
centro de 

diálogo e de 
discussão 

Hoffman; 
Zietsma; 

Winn. 

Debate por 
Interesse 
Temático 

Conjunto de organizações, muitas vezes com 
propósitos díspares, que se reconhecem como 
participantes de um mesmo debate acerca de 
temáticas específicas, além daquelas preocupadas 
com a reprodução de práticas ou de arranjos 
institucionais relacionados à questão. 

Campo como 
arena de 

poder e de 
conflito 

Vieira; 
Carvalho; 
Misoczky. 

Dominação e 
Poder de 
Posição 

Campo como resultado da disputa por sua 
dominação, numa dinâmica pautada pela 
(re)alocação de recursos de poder dos atores e pela 
sua posição relativa a outros atores. 

Campo como 
esfera 

institucional 
de interesses 
em disputa 

Fligstein; 
Swedberg; 
Jepperson. 

Poder e 
Estruturas 
Cognitivas 

Construções produzidas por organizações detentoras 
de poder, que influenciam as regras de interação e de 
dependência do campo em função de seus 
interesses, que, por sua vez, são reflexos da posição 
delas na estrutura social. 

Campo como 
rede 

estruturada de 
relacionamen-

tos 

Powell; 
White; 
Owen-
Smith 

Articulação 
Estrutural 

Conjunto formado por redes de relacionamentos 
usualmente integradas e entrelaçadas, que emergem 
como ambientes estruturados e estruturantes para 
organizações e indivíduos, revelados a partir de 
estudos topológicos e de coesão estrutural. 

Quadro 2 – Definições de Campo Institucional 
Fonte: Machado-da-Silva et al. (2006, p. 162). 

 

 

As definições expostas assemelham-se ao enfatizar campo como arena 

comunicativa de interações de diversos atores sociais, ou seja, elas enfatizam a 

dimensão relacional/estrutural do campo, em detrimento da abordagem dos 

significados ou do sistema de referência. Entretanto, esse fato não desabona as 

abordagens destacadas e possibilita que pesquisadores institucionais 

predecessores selecionem a definição que vá ao encontro do objetivo de sua 

pesquisa (Machado-da-Silva et al., 2006). 

Na presente dissertação, a compreensão do campo institucional está 

apoiada na abordagem de Hoffman (1999), isto é, considera-se o campo como 

centro de diálogo e discussão. Assim, a definição de campo deve extrapolar a 

similaridade entre tecnologias, negócios e estruturas organizacionais, devendo 
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ser considerado a formação do campo em torno de temáticas discutidas por 

atores sociais que, por vezes, não possuem retóricas semelhantes. Nesse sentido 

o autor apresenta o exemplo da interação entre ambientalistas e fabricantes de 

produtos químicos que, apesar de possuírem posições díspares, influenciam-se 

reciprocamente. Na visão do referido autor, o campo possui dinâmicas próprias 

que pode ser observado pelo início de discussão de um tema, crescimento desta 

discussão até chegar ao declínio, estando em constante transformação.     

Hoffman (1999) destaca ainda que, ao ser considerado o campo com 

base nos temas, revela-se o aumento da complexidade para compreensão da 

evolução do campo, pois a discussão de determinado tema pode ser ignorada por 

alguns agentes, porém, em determinado momento, esses são forçados ao debate 

por pressões institucionais. O autor considera que tais pressões ocorrem por meio 

dos pilares institucionais definidos por Scott (1995): regulativo, normativo e 

cultural-cognitivo. Hoffman (1999) acrescenta que os pilares estão inter-

relacionados de forma que o desenvolvimento em uma dimensão da instituição irá 

encadear o desenvolvimento das demais esferas. Depreende-se que a noção de 

campo exposta é de um comportamento dinâmico. 

Hofman (1999) considera que as discussões que ocorrem em âmbito legal 

oferecem um bom indicativo para mapear os debates no campo e identificar os 

atores relevantes envolvidos nas discussões, uma vez que fornecem um indicador 

da manifestação das vozes do campo permitindo que esse campo seja delimitado. 

Cabe ressaltar que, independentemente da abordagem selecionada pelos 

pesquisadores, é fundamental descrever os elementos constitutivos do campo 

institucional elencados por Scott (2008), sendo eles: sistemas relacionais, 

sistemas culturais-cognitivos, arquétipos organizacionais e repertórios de ação 

coletiva.   

Os sistemas relacionais incluem as relações, diretas ou indiretas, 

significativas. Os elementos significativos desse sistema são os atores relevantes 

e o sistema de governança, compreendido como arranjo normativo e/ou legal 

hierárquico que controla a relação entre atores e as atividades dentro do campo 

(DiMaggio & Powell, 1983). 

Os sistemas culturais-cognitivos são compostos pelas lógicas 

institucionais e quadros (frames) culturais. O primeiro refere-se aos significados 



36 

 

das práticas dentro do campo que orientam a ordem organizacional (Scott, 2008). 

É possível que lógicas diferentes coexistam em um mesmo campo, tendo em 

vista que o campo pode se constituir em torno de debates entre atores com 

posições díspares (Zietsma & Winn, 2005). O segundo elemento, o frame, admite 

a existência de uma estrutura básica de interpretação utilizada para compreender 

as mensagens do ambiente. A partir desse quadro os atores são capazes de 

compreender mensagens e códigos enviados por outros atores sociais (Campbell, 

2002). 

Outro elemento do campo são os arquétipos organizacionais, que estão 

relacionados ao entendimento compartilhado sobre a existência de uma resposta 

ideal diante de um fato. São as estruturas de significados e entendimentos que 

estão arraigadas nas estruturas organizacionais. E, por fim, os repertórios de 

ação coletiva são as restrições sociais impostas à organização, por meio do 

âmbito legal, normativos e cognitivos, aos caminhos possíveis de ação da 

organização (Scott, 2008). 

O nível micro de análise está relacionado aos atores sociais. Na teoria 

institucional sociológica o sujeito só existe enquanto sujeito coletivo, inserido na 

estrutura social. Deste modo, suas ações são pautadas pela compreensão da 

realidade que o cerca. O ator social interpreta o ambiente em que se insere e com 

base nessa interpretação gera respostas a ele (Fonseca & Machado-da-Silva, 

2002). 

Os três níveis de análise apresentados se relacionam constantemente. O 

ambiente gera pressões sobre o campo institucional e atores sociais, assim como, 

estes afetam o ambiente. Devido a diversos fatores, essas relações constantes, 

ao longo do tempo, podem levar a mudanças institucionais. 

 

2.3 MUDANÇA INSTITUCIONAL 

 

As instituições colaboram para a existência de certa ordem e estabilidade 

na sociedade. Porém, elas não são estáticas e podem ser transformadas e 

desencadear processos de mudanças institucionais (Scott, 2008).  

North (1993), institucionalista econômico, descreveu que as mudanças 

institucionais expressam ajustes no sistema de normas e regras sociais e 
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ocorrem, geralmente, de forma incremental por processos endógenos. Contudo, 

essas mudanças também podem ser consequência de fatores exógenos, como 

guerras e pragas, levando a mudanças descontínuas. O autor acrescenta que a 

estabilidade das instituições decorre de regras formais, representadas pelas leis, 

e informais, abarcando as tradições, costumes e convenções sociais (Campbell, 

2004). 

Para o institucionalista econômico, as mudanças institucionais decorrem 

da variação dos preços relativos e preferências dos indivíduos. Esses fatores 

levam à modificação na racionalização dos indivíduos, levando a novos padrões 

comportamentais. North (1993) inicia, assim, a discussão sobre a relação de 

mudanças institucionais e ideias. Contudo, o autor relata que essa relação não é 

teoricamente clara. 

A teoria institucional de base sociológica dá pistas de como esse 

processo ocorre. Para Campbell (2004), a mudança institucional se dá por meio 

de modificações nos pilares regulatórios, normativo e cognitivo das instituições de 

forma incremental ou por ruptura. Hoffman (1999) compreende, como 

mencionado anteriormente, que a alteração em um dos pilares citados leva à 

modificação nos demais.  

Nesse sentido, Campbell (2004) realizou uma análise aprofundada sobre 

o papel das ideias no processo de mudança institucional. Para o autor, ideias são 

conceitos e teorias que podem ser subdivididas nas dimensões secundária e 

primária. Na dimensão secundária estão ideias consideradas verdades 

indubitáveis e, portanto, estão longe da arena dos debates por estarem 

institucionalizadas na sociedade. Enquanto as ideias localizadas na primeira 

dimensão permitem ampla discussão. Campbell (2004) acrescenta que as 

mudanças institucionais são constrangidas quando prevalecem no campo ideias 

secundárias e facilitadas quando as ideias primárias são dominantes.  

O estágio de desenvolvimento do campo pode ser evidenciado pela 

identificação da dimensão de ideias prevalecentes. Os campos são emergentes, 

quando novas práticas estão sendo institucionalizadas, prevalecendo ideias 

primárias; ou maduros, quando os limites do campo estão estabelecidos e existe 

uma lógica dominante, isto é, as ideias do campo são incontestáveis; e ainda o 

campo pode estar em crise, por tensões endógenas e conflitos entre atores, o que 
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demonstra que as ideias são primárias, sendo elemento central de debates 

(Campbell, 2004; Hardy & Maguire, 2008). 

Pressupõe-se que os campos emergentes e em crise possuem maior 

propensão à mudança devido a maior possibilidade de novas ideias serem 

lançadas e absorvidas. Campbell (2004) lembra que a vertente institucional 

econômica ressalta a ação autointeressada do indivíduo, porém não enfatiza as 

ideias. Paralelamente, a vertente institucional sociológica destaca as ideias sem 

dar a devida atenção ao autointeresse individual. No entanto, estudos 

institucionais organizacionais recentes buscam conciliar essas esferas de análises 

por meio do conceito de empreendedor institucional.  

Os empreendedores institucionais, segundo Campbell (2004), “procuram 

mobilizar ideias para afetar mudanças institucionais” (p. 101). Ressalta-se que, ao 

destacar a capacidade de atores institucionais afetarem instituição e não apenas 

se conformar à estrutura social, foi resgatado para a análise institucional o 

conceito de agência. Isto é, a capacidade dos atores sociais em empreender 

ações para modificar ou manter instituições (Lawrence & Suddaby, 2006).  

Scott (2008) descreve a agência como a capacidade de um ator social em 

impactar de alguma maneira o mundo social, por meio de modificação de regras, 

laços relacionais ou distribuição de recursos. Para Battilana e D’aunno (2009), a 

agência é a capacidade dos atores sociais de, por meio de hábitos, pensamentos 

e juízo de valor, reproduzir ou transformar as estruturas do ambiente. Nessas 

definições, nota-se que são consideradas a capacidade de interpretação do 

contexto social pelos atores e também a capacidade de responder ao ambiente 

por ele interpretado. 

Fligstein (1997) destaca que para o ator social ser considerado 

empreendedor institucional, além de suas habilidades pessoais, ele deve estar 

inserido em um campo numa posição social que o favoreça. Isso corrobora com a 

constatação de Campbell (2004) sobre a existência de diferentes 

empreendedores, como: políticos, legislativos, gestores empresariais, cientistas e 

os atores em geral. Todos têm em comum a legitimidade e condições de 

comunicar suas ideias. 

Desse modo, as mudanças no campo institucional podem ser 

influenciadas por empreendedores por meio dos pilares institucionais. Hoffman 
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(1999) destaca que o canal jurídico fornece um ambiente formal que possibilita a 

interferência de atores sociais no contexto em que estão imersos. Especialmente, 

no que se refere às práticas corporativas que são sensíveis a esses mecanismos. 

Além disso, é possível que legisladores assumam o papel de empreendedores 

institucionais à medida que, por meio das leis, procuram gerar novos significados 

ou sentidos para motivar novas práticas ou desinstitucionalizar práticas anteriores.  

A mobilização de ideias para mudança institucional pode ocorrer por meio 

de quadros (frames), esses são os entendimentos compartilhados pela sociedade 

que emolduram as tomadas de decisão. Segundo Campbell (2002), os frames 

formam metáforas, símbolos que iluminam uma questão particular e sugerem 

formas de respondê-las. Esses quadros podem ser modificados ao longo do 

tempo devido a intervenções sociais. 

O framing abarca a criação de estratégias para manipular os 

entendimentos compartilhados, a forma de interpretação do mundo e as 

alternativas possíveis de ação diante de um problema. A manipulação de quadros 

culturais pressupõe que as mudanças sociais raramente são totalmente novas. As 

novidades são sobrepostas aos conhecimentos anteriores, ideias novas são 

assimiladas mais facilmente se forem associadas a algo já conhecido. 

Depreende-se assim que o processo framing trabalha com as ideias primárias, 

que se deseja incluir no debate, tendo como pano de fundo as ideias já 

institucionalizas (Campbell, 2002).  

Em resumo, as mudanças institucionais são acompanhadas de ideias 

novas que modificam o entendimento compartilhado sobre determinado tema. 

Deste modo, os parâmetros sociais que suportam as ações organizacionais 

podem ser alterados, isto é, as mudanças institucionais podem afetar a 

legitimidade organizacional. 

 

2.4 LEGITIMIDADE ORGANIZACIONAL  

  

O conceito de legitimidade organizacional foi desenvolvido no trabalho de 

Meyer e Scott (1983), sendo definido como o “(...) grau de suporte cultural de uma 

organização – a extensão que um conjunto de fatores estabelecidos culturalmente 

fornece explicação para sua existência, funcionamento e jurisdição” (p. 201). 
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O conceito exposto está fortemente apoiado na dimensão cognitiva, que 

compreende a legitimidade como advinda da conformação da organização a um 

sistema de referência padrão (Deephouse & Suchman, 2008; Scott, 2008). Ou 

seja, as organizações tornam-se legítimas ao adequarem suas práticas às 

demandas do ambiente em que estão inseridas.  

O amadurecimento do conceito de legitimidade organizacional ocorreu 

nos anos 1990 com os trabalhos de Aldrich e Fiol (1994), Scott (1995) e Suchman 

(1995), sendo a definição de Suchman (1995) amplamente aceita, ou seja, 

“legitimidade é a percepção ou pressuposição generalizada de que as ações de 

uma entidade são desejáveis ou apropriadas dentro de algum sistema 

socialmente construído de normas, valores, crenças e definições” (p. 574).  

Na definição de legitimidade de Meyer e Scott (1983), observa-se que as 

organizações absorvem passivamente as pressões do ambiente. Assim, a 

legitimidade é considerada como um recurso externo às organizações, portanto, 

sem possibilidade de ser gerenciada por elas. Entretanto, a definição de Suchman 

(1995) amplia a noção de legitimidade cognitiva ao destacar, por um lado, as 

crenças sociais como algo incorporado à estrutura organizacional e, por outro 

lado, a perspectiva estratégica da legitimidade. As percepções ou pressuposições 

sobre a legitimidade podem ser influenciadas pelas organizações para 

consecução de objetivos particulares (Deephouse & Suchman, 2008).  

Suchman (1995) lembra que a legitimidade organizacional pode ser 

influenciada pela organização, porém esta não pode ser considerada um recurso 

da empresa, uma vez que a interpretação da sociedade sobre os seus atos geram 

efeitos incalculáveis, não sendo possível o controle sobre estes pela organização.  

A análise da legitimidade organizacional pode ser feita em torno das 

dimensões da legitimidade. Alguns autores (Aldrich & Fiol, 1994; Hunt & Aldrich, 

1996; Archibald; 2004; Aldrich & Ruef, 2006) concentram a definição das 

dimensões da legitimidade em sociopolítica e cultural-cognitiva. A legitimidade 

sociopolítica advém de regras formais, criadas e monitoradas por governos, 

agências reguladoras, associações profissionais e organizações influentes. Esses 

agentes reguladores também são responsáveis por aplicar sanções àquelas 

organizações em desacordo com as regras. Sob essa ótica, uma organização 

será considerada legítima quando adequa suas práticas à regulamentação 
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vigente (Ruef & Scott, 1998; Scott, Ruef, & Caronna, 2000; Zimmerman & Zeitz, 

2002).  

A legitimidade cultural-cognitiva refere-se à forma com que os atores 

sociais enxergam o mundo, a realidade socialmente construída. Está relacionada 

aos significados dados às práticas sociais, sendo estas consideradas válidas pela 

maior parte dos agentes de um sistema social (Zimmerman & Zeitz, 2002).  

Essas dimensões foram desdobradas por Scott (1995) em: legitimidade 

regulatória, normativa e cultural-cognitiva. A legitimidade regulatória aproxima-se 

da dimensão sociopolítica mencionada anteriormente e a cultural-cognitiva 

também é semelhante à descrição realizada. Nota-se que a contribuição do autor 

está na dimensão normativa da legitimidade. Esta se refere a aspectos morais, 

valores e normas consideradas válidas pela sociedade. Assim, uma organização 

será considerada legitimada quando suas ações em direção ao seu objetivo forem 

ao encontro das expectativas sociais sobre o que é válido para atingir esse fim 

(Deephouse & Suchman, 2008).  

Suchman (1995), com base em Scott (1995), classifica as dimensões da 

legitimidade em moral, cognitiva e pragmática. Essas são desdobradas em 12 

tipos de legitimidade ao serem combinadas com as dimensões temporais 

(episódica e contínua). Essa classificação permitiu avanços da teoria institucional 

em níveis teórico e empírico.   

Na presente dissertação, serão consideradas as dimensões da 

legitimidade organizacional de Suchman (1995) devido a sua relevância para os 

estudos institucionais, no que tange a compreensão da legitimidade 

organizacional como passível de ser interferida pelas organizações. Deste modo, 

essas serão pormenorizadas a seguir. 

 

2.4.1 Legitimidade Pragmática 

 

A legitimidade pragmática está pautada nos interesses particulares de 

grupos que se relacionam com a organização. Essa relação pode ser direta, 

quando ocorre por meio da organização e do público; e indireta quando advém da 

interdependência politica, econômica e social. Esses grupos tornam-se 

observadores da organização e podem considerá-la legítima se, em sua 
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percepção, as ações organizacionais vão ao encontro de suas expectativas 

particulares. Assim, a legitimidade, nesse sentido, pode ser de troca, de influência 

e de disposição (Suchman, 1995). 

A legitimidade pragmática de troca (Exchange Legitimacy) está presente 

quando organizações direcionam suas políticas para atender os interesses 

particulares dos atores que a observam, ou de outra forma, as organizações 

intencionam atingir o valor esperado por esse grupo em busca de legitimidade 

(Suchman, 1995). 

A legitimidade pragmática de influência (Influence Legitimacy) ocorre 

quando a organização adota em sua estrutura políticas, práticas e padrões de 

desempenhos dos avaliadores de suas atividades. Deste modo, ainda que esses 

observadores não acreditem que as organizações possam contribuir para seus 

interesses particulares, mas percebem sua capacidade em contribuir para 

objetivos mais amplos (Suchman, 1995). 

A legitimidade pragmática de disposição (Dispositional Legitimacy) trata-

se da personificação das organizações, conferindo-lhes características humanas, 

tais como, por exemplo, a percepção das organizações como possuidoras de 

gostos e sentimentos. A partir dessa impressão, os avaliadores conferem 

legitimidades às organizações em que identificam similaridades com suas 

próprias qualidades pessoais, tais como: caráter, bom coração, confiabilidade, 

sapiência, entre outros. Essa esfera da legitimidade pode embasar a legitimidade 

moral (Suchman, 1995). 

 

2.4.2 Legitimidade Moral 

 

A legitimidade moral se diferencia da legitimidade pragmática na medida 

em que se afasta da avalição autointeressada de um público específico, 

aproximando-se do julgamento social das práticas organizacionais. Esse 

julgamento está fundamentado nas crenças e valores socialmente construídos 

que definem as atividades geradoras de maior bem estar social. Existem quatro 

formas de legitimidade moral, sendo: consequencial, processual, estrutural e 

pessoal (Suchman, 1995).  
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A primeira forma assenta-se sobre os indicadores de consequências das 

atividades organizacionais, como, por exemplo: indicador de mortalidade 

hospitalar, resultados de testes acadêmicos, número de empregos gerados, taxa 

de impostos pagos, entre outros (Suchman, 1995). 

A segunda forma, legitimidade moral processual, está relacionada à 

aceitação dos processos utilizados pelas organizações para obtenção de 

eficiência. Assim, uma organização pode obter suporte social para suas práticas 

quando estas vão ao encontro das crenças sociais de que esse é o modo correto 

a ser realizado. Suchman (1995) exemplifica que, em um hospital, alguns 

pacientes morrem e esse fato não é suficiente para perda da legitimidade 

organizacional. Porém, se essa organização adotasse um ritual exorcista, sem o 

consentimento dos pacientes, ainda que esses ficassem bem, muito 

provavelmente a legitimidade seria perdida.  

A terceira forma, legitimidade moral estrutural, está muito próxima à 

legitimidade processual, porém a primeira refere-se a uma rotina individual, a 

exemplo da observação de que a organização realiza a inspeção de produtos com 

defeitos. Já para a legitimidade moral estrutural o público observa se a 

organização possui um departamento para realizar a referida atividade. A 

estrutura da organização seria um indicador de que ela é capaz de realizar a 

atividade que se propõe (Suchman, 1995). 

A quarta forma é a legitimidade moral pessoal, alcançada por meio da 

avaliação pública sobre os dirigentes organizacionais. A avaliação pública em 

torno dos lideres se dá em relação ao carisma, assim, a presença de um líder 

carismático transfere a legitimidade à organização. Do mesmo modo, em 

momentos de crises de legitimidade, pode-se apontar um executivo como culpado 

e, ao demiti-lo, manter a legitimidade organizacional (Suchman, 1995). 

 

2.4.3 Legitimidade Cognitiva 

 

A última dimensão da legitimidade classificada por Suchman (1995) é a 

Cognitiva, que pode apresentar-se como: legitimidade com base na compreensão 

e a legitimidade com base no que é tido como certo ou “taken-for-grantedness”. A 



44 

 

legitimidade por compreensão decorre do esforço organizacional em convencer a 

sociedade sobre a importância das atividades realizadas pelas entidades. 

A legitimidade moral com base no taken-for-grantedness alude à 

aceitação incondicional da organização como melhor forma de se fazer 

determinada atividade, tornando-se impossível imaginar outra forma de realizar o 

processo. Deste modo, essa é a mais poderosa forma de legitimidade.  

Diante de mudanças institucionais, a organização pode adotar estratégias 

a fim de ganhar, manter ou recuperar legitimidade. Dentre essas estratégias estão 

a utilização de relatórios contábeis como estratégia discursiva. 

 

2.5 RELATÓRIOS CONTÁBEIS COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA DE 

LEGITIMAÇÃO 

 

Os relatórios contábeis são tradicionalmente considerados como produto 

da contabilidade, de conteúdo qualitativo e quantitativo, com finalidade de 

evidenciar informações que sustentem as decisões de seus diversos usuários 

externos (sociedade, governo, investidores, credores, entre outros) e internos 

(administradores, sócios controladores) (Hendriksen & Van Breda, 1999; Lopes e 

Martins, 2005; Iudícibus, 2010). Completando essa abordagem, Dias Filho e 

Nakagawa (2001) ressaltam os relatórios contábeis como meio de comunicação 

entre organização e os diversos agentes interessados em suas atividades. 

A perspectiva de Dias Filho e Nakagawa (2001) vai ao encontro da 

concepção da contabilidade enquanto linguagem dos negócios. Em linha com os 

autores, Graham (2012) destaca os relatórios contábeis como uma narrativa 

histórica organizacional em que, como toda boa narrativa, selecionam-se 

elementos a serem enfatizados em seu enredo. Cabe destacar que a 

evidenciação de informações contábeis possui caráter compulsório e voluntário.   

O caráter compulsório aborda a divulgação de informações conforme 

prescrições legais, contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei n.º 6.404/76), e 

alterada pela lei nº 11.638/2007, normatizadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) (Yamamoto & Salotti, 2006). As divulgações voluntárias são 

informações divulgadas além da obrigatoriedade legal.  



45 

 

Os relatórios contábeis são uma forma de discurso que possui estrutura 

legal ordenada. Existe um processo social de acreditação da capacidade da 

contabilidade descrever a realidade empresarial, podendo influenciar diversas 

outras organizações e instituições. Dentre os relatórios que compõe o conjunto 

das demonstrações contábeis está o relatório da administração e mesmo 

constando como item de divulgação obrigatória para empresas de capital aberto, 

como disposto no art. 133 da Lei nº 6.404/76, Parecer de Orientação da CVM nº 

480/09. O conteúdo informacional compulsório contido no Relatório da 

Administração, conforme disposto na lei 6.0404/76 são: aquisição de debênture, 

políticas de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, constantes de 

acordo de acionistas; e modificações ocorridas nos investimentos em coligadas e 

controladas. Além destas informações, a CVM recomenda a divulgação dos 

seguintes itens: descrição dos negócios, produtos e serviços; comentário sobre a 

conjuntura econômica geral; recursos humanos; investimentos pesquisa e 

desenvolvimento; novos produtos e serviços; reformulações administrativas; 

direitos dos acionistas e dados do mercado, perspectivas para o futuro, empresas 

investidoras, fontes de obtenção de recursos; itens fora do balanço e análise de 

risco.  

Ainda que exista regulamentação sobre o relatório da administração, esse 

possui ampla possibilidade de divulgação voluntária. Uma vez que, as 

informações contidas nesse relatório são fundamentalmente qualitativas, de baixo 

caráter técnico, possibilita a divulgação de informações sociais e econômicas, 

sendo um relatório amplo de comunicação organizacional (Iudícibus, Martins & 

Gelbcke, 2000). 

Para Yamamoto e Salotti (2006), “é preciso entender os motivos que 

incentivam os administradores a praticar a divulgação voluntária e a forma como 

essa informação se torna confiável” (p.15).  Ou seja, a história organizacional 

possui elementos obrigatórios, porém há margem para seleção de ênfases a 

determinados elementos em detrimento de outros, sendo importante compreender 

a razão dessa escolha. 

Um aspecto importante da motivação para divulgações voluntárias 

tangencia a reflexão de Graham (2012) quanto aos significados advindos dos 

relatórios contábeis. A autora questiona se significados são construídos no 
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momento em que a organização escreve sua história ou no momento da leitura 

desta. Isto é, as organizações geram significado quando elaboram a 

demonstração contábil ou estes são produzidos apenas pela interpretação dos 

usuários da contabilidade. 

Com base na abordagem teórica descrita nessa dissertação nota-se que 

as organizações buscam eficiência e legitimidade organizacional. Essa última 

refere-se à adequação das práticas organizacionais aos aspectos compreendidos 

como correto pela sociedade. Depreende-se que, levando em conta os relatórios 

contábeis como instrumentos de comunicação organizacional e na busca pela 

legitimidade organizacional, é possível a utilização de relatórios contábeis por 

organizações como forma de influenciar significados de suas práticas, isto é, na 

legitimidade organizacional. Porém, como destacado por Suchman (1995), a 

legitimidade organizacional pode ser afetada pela organização, mas não pertence 

a ela. Deste modo, ainda que a organização objetive interferir nos significados no 

momento da elaboração dos seus relatórios, a interpretação desses a posteriori 

pode ser diferente da intenção organizacional.  

 

2.5.1 Estudos sobre estratégia de legitimidade organizacional em contabilidade 

  

A partir da busca pela motivação para a divulgação contábil voluntária, 

diversas pesquisas passaram a incorporar em suas análises a possibilidade da 

busca por legitimidade. Nesse sentido, Lindblom (1994) realizou uma das mais 

relevantes pesquisas da área, em que buscou identificar o uso da divulgação de 

informações voluntárias como estratégia de obtenção de legitimidade 

organizacional. Na mesma linha de análise, O’Donovan (2002) investigou o uso 

de relatórios anuais de empresas públicas australianas como estratégia de ganho, 

manutenção ou reparo da legitimidade organizacional diante de contexto 

ambiental de ameaça à legitimidade. Lighstone e Driscoll (2008) analisaram o 

gerenciamento da legitimidade organizacional realizado por empresas do Canadá, 

por meio de divulgação de relatórios contábeis qualitativos e voluntários. Reverte 

(2009) buscou explicar a divulgação da responsabilidade social de empresas com 

ações negociadas na Bolsa de Valores da Espanha. A pesquisa revelou a busca 

por legitimidade como o principal motivo para divulgações voluntárias. Archel; 
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Husillos, Larrinaga, e Spence (2009) analisou, por meio da análise do discurso 

dos relatórios contábeis, a busca por legitimidade organizacional de uma empresa 

espanhola do setor automotivo. Os autores relacionaram os discursos ao 

ambiente sociopolítico em que a organização está inserida.   

No cenário nacional, Fank e Beuren (2010) investigaram a evidenciação 

de estratégias de legitimação de acordo com as tipologias de Suchman (1995) 

nos relatórios da administração da empresa Petrobras. Beuren, Hein e Boff (2011) 

analisaram a relação entre as estratégias de legitimidades propostas por Linblom 

(1994) com a geração de administradores familiares em empresas brasileiras. 

Considerando as estratégias de legitimação de Suchman (1995), Beuren, Guriani 

e Soares (2013) investigaram a evidenciação de estratégias de legitimidade nos 

relatórios da administração das empresas públicas do setor elétrico brasileiro. Os 

autores constataram que as organizações estão em estágio de manutenção e 

ganho de legitimidade.  

É importante salientar que vários dos trabalhos mencionados tendem a 

considerar a contabilidade como fonte de informações para tomada de decisão ou 

como locús de evidenciação de estratégia organizacional de legitimidade, a 

minoria enfatiza a contabilidade como estratégia gerencial, sendo ela fonte de 

legitimidade conforme descrito por Richardson (1987).  

A pesquisa etnográfica de Bryer (2012) inova nesse sentido. Pois, ilustra 

o desenvolvimento de relatórios contábeis por uma cooperativa formada por 

trabalhadores durante a crise econômica e política da Argentina em 2001. A 

autora relata que a organização estava embasada por valores solidários e 

coletivos, buscando na elaboração dos relatórios contábeis formas para transmitir 

essa visão. Assim, os relatórios eram cuidadosamente planejados para 

divulgação das práticas sociais adotadas pela organização e para influenciar o 

surgimento de novas organizações com valores semelhantes. Depreende-se do 

estudo de Bryer (2012) o uso da contabilidade como meio para alcançar objetivos 

institucionais. Assim, os relatórios contábeis não são apenas formas de evidenciar 

ações e estratégias organizacionais, mas apresenta-se como recurso estratégico.  

Higgins e Walker (2012) analisam os relatórios de empresas situadas na 

Nova Zelândia. Os autores investigaram a retórica ou, em outras palavras, 
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analisaram o discurso orientado para persuasão, utilizada em relatórios contábeis 

sociais e ambientais.  

 

2.5.2 Retórica  

  

Para Aristóteles (1984), retórica se refere à “faculdade de observar, em 

qualquer situação dada, os meios disponíveis de persuasão” (p. 24). Assim, o 

termo pode ser compreendido como a arte de convencer. O estudo da retórica 

ficou por muito tempo relegado ao estudo superficial da aparência da 

comunicação, sem levar em conta o seu conteúdo. Porém, a partir da “nova 

retórica” influenciada por Burke (1966), a persuasão é analisada no processo de 

mudança social e aproxima a discussão da retórica à argumentação. Para o autor 

o diálogo, debate e argumentação são meios de justificar e defender perspectivas 

da realidade. 

A argumentação pode ser definida como “uma ação humana intencional 

pela qual se apresenta evidencias favoráveis a uma crença passível de debate” 

(Fleming, 1996). Assim, por meio da argumentação, o orador busca fazer com 

que um público aceite os argumentos apresentados, sendo que, na maioria das 

vezes, esses não são passiveis de comprovação.  

Os elementos básicos da retórica estão apoiados na retórica clássica de 

Aristóteles e são rotulados como: ethos, logos e pathos. O ethos está relacionado 

à credibilidade de quem transmite a mensagem e, assim, tem a confiança do 

público para o qual se dirige. O logos trata da argumentação apoiada no 

raciocínio lógico de quem se pretende convencer. E o pathos aborda questões de 

cunho emocional, é o convencimento por meio do despertar de sentimentos 

(medo, alegria, compaixão, entre outras paixões) (Higgins & Walker, 2012). 

A abordagem retórica clássica refere-se às apresentações orais, a nova 

retórica considera que toda forma de transmissão de mensagem (falada, escrita 

ou por imagens) pode ser empregada com a intenção de fazer com que um 

público tome como verdade um argumento. Deste modo, o conceito de retórica foi 

inserido em estudos organizacionais, sendo destacado o uso desse recurso 

discursivo como estratégia de legitimidade (Higgins & Walker, 2012).  
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2.5.3 Estratégia discursiva de legitimidade 

 

A teoria retórica foi adaptada aos estudos organizacionais a partir da 

compreensão de que a linguagem pode ser utilizada por atores sociais como 

instrumento de ação intencional de mudança institucional. A retórica é uma forma 

de discurso instrumental utilizado para persuadir públicos a concordar com 

definições, comunicar ou justificar determinadas ações organizacionais (Green, 

2004; Suddaby & Greenwood, 2005). 

De acordo com Green (2004), a retórica é instrumento de racionalização, 

isto é, processo em que razões discursivas são auferidas às ações. Deste modo, 

empresas podem justificar a adoção de suas práticas e essas, ao serem aceitas 

pelo público, podem tornar-se práticas de outras empresas, levando a 

institucionalização. Assim, o autor utiliza a difusão como exemplo de uso da 

retórica em ambiente organizacional, mas salienta que esse recurso pode ser 

utilizado mediante outros objetivos. 

A legitimidade pode ser uma razão para o uso da retórica. Especialmente 

durante os processos de crises no campo institucional as organizações podem 

fazer uso da linguagem como forma de demonstrar que suas práticas vão ao 

encontro das expectativas sociais (Green, 2004). Ou ainda, como lembram 

Suddaby e Greenwood (2005), a retórica pode ser empregada para resistir a 

mudanças de lógicas institucionais através da construção de coerência ou 

contradição entre atributos institucionais dominantes e mais amplos de modelos 

de mudança institucionais. Depreende-se assim, que a retórica pode ser 

considerada uma forma de estratégia discursiva. 

Levando-se em conta que a contabilidade representa uma linguagem 

(Graham, 2013) e tendo em vista que organizações podem utilizar 

intencionalmente a linguagem como forma de persuasão, a fim de interferir nas 

lógicas institucionais do campo (Green et al., 2008), é possível compreender que 

os relatórios contábeis podem ser utilizados como instrumento de estratégia 

discursiva, inclusive tendo como objetivo a legitimidade.  

A estratégia retórica orientada para a legitimidade pode ser analisada com 

base nos elementos retóricos básicos ajustados ao ambiente organizacional e ao 
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uso de relatórios contábeis, sendo esses: ethos, logos e pathos (Green et al., 

2008; Higgins & Walker, 2012). 

O elemento ethos refere-se às justificativas de impacto moral ou 

sensibilidades éticas. O emissor da mensagem procura evidenciar que está 

disposto a sacrificar os seus autointeresses em favor dos interesses dos 

receptores da mensagem. Quando essa forma de discurso está presente, nota-se 

uma ênfase na honra e tradição, tendo como objetivo evidenciar o bom caráter ou 

credibilidade do falante. Nos relatórios contábeis, essa abordagem pode ser 

observada através do destaque para o papel, posicionamento e caracterização 

organizacional. Também estão presentes a autocrítica e a tentativa de demonstrar 

semelhança entre a organização e o leitor, foco na história organizacional para 

evidenciar sua reputação e as aspirações para o futuro (Green et al., 2008; 

Higgins & Walker, 2012). 

O elemento logos trata de apelos direcionados para o raciocínio lógico, 

pois tendem a evidenciar argumentos com base em cálculos metódicos que 

expressam meios e fins para alcançar eficiência. Ressalta-se que a racionalidade 

mencionada pode ser apenas aparente, com argumentos embasados em crenças 

partilhadas pelos leitores (Green et al., 2008; Higgins & Walker, 2012).  

Por fim, quando está presente no discurso de persuasão o elemento 

pathos, observa-se a tentativa de justificar um determinado curso da ação com 

base no sentimento dos ouvintes (felicidade, tristeza, satisfação, piedade, 

ganância e medo) (Green et al., 2008; Higgins & Walker, 2012). Em outras 

palavras, o emissor da mensagem procura utilizar argumentos e apelos que 

gerem sentimentos àqueles que são expostos à mensagem. 

As estratégias discursivas se aproximam das dimensões da legitimidade 

organizacional expressas por Suchman (1995). Os elementos pathos e logos 

tendem a gerar legitimidade pragmática, pois apelam para o autointeresse do 

público. Enquanto os apelos ethos produzem legitimidade moral por meio de 

apelo normativo. Se os apelos forem eficazes produzem legitimidade cognitiva. 

Os apelos pathos são capazes de iniciar a mudança, os logos de implantá-las e o 

ethos de mantê-la (Green, 2004). 

Neste capítulo, foram apresentados aspectos da teoria institucional. A 

abordagem teve como base a sociologia do conhecimento, que destaca a 
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importância da linguagem na institucionalização. A linguagem é um veiculo para 

transmissão de ideias e torna-se vetor para mudanças institucionais e podem ser 

provocadas de forma intencional. Tais mudanças tendem a afetar os critérios de 

legitimidade organizacional. Diante dessas mudanças as organizações precisam 

se adaptar, uma vez que, para existir organizações precisam ser legítimas. Assim, 

organizações pode lançar mão de estratégias para construir, manter e recuperar a 

legitimidade organizacional. Uma forma de operacionalização é a estratégia 

discursiva embasada em elementos retóricos básicos, que pode ser praticada 

com o uso de relatórios contábeis. 

Assim sendo, o próximo capítulo demonstrará os caminhos metodológicos 

adotados nessa pesquisa para verificar como os relatórios da administração da 

empresa Souza Cruz S/A utiliza a estratégia discursiva orientada à legitimidade 

organizacional diante das mudanças formais do campo institucional da indústria 

do tabaco. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

As ciências buscam apreender o conhecimento da realidade por meio de 

teorias constituídas por conceitos, definições, construtos e variáveis (Fachin, 

2001). A metodologia possibilita o caminho para conexão entre ideias e práticas 

(Minayo, Deslandes, Cruz Neto & Gomes, 2002). Assim, pode ser compreendida 

como conjunto de técnicas que viabiliza a construção do conhecimento sobre o 

fato ou objeto observado. Como descrito por Marconi e Lakatos, 

 

(...) o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 
verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 
decisões do cientista.” (p. 83). 

 

Entretanto, deve ser considerado o caráter complexo da realidade que 

impossibilita o seu retrato de forma completa. Nas palavras de Minayo et al. 

(1993), “a realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e 

discurso que possamos elaborar sobre ela” (p. 16). Porém, a autora acrescenta 

que as ciências sociais possuem teorias e instrumentos que permitem a 

aproximação da realidade, ainda que de forma não ótima.  

Depreende-se assim, que a metodologia descreve os recortes analíticos 

para compreensão do objeto de estudo contextualmente localizado. Tendo em 

vista essas considerações, nas seções subsequentes foi descrito o esforço 

metodológico empreendido para consecução dos objetivos desta pesquisa. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

A epistemologia e ontologia inerentes a este estudo são respectivamente, 

conforme Bryman (2008), interpretativista e construtivista. O interpretativismo 

concerne à consideração da realidade orientada para os contextos observados. 

De outro modo, leva-se em conta a existência de diversas interpretações da 

realidade. A abordagem ontológica construtivista decorre da compreensão 

dinâmica de uma realidade, constantemente modificada e construída por meio de 

interações sociais. Essas perpectivas estão presentes no referencial teórico 
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apresentado. Tendo em vista o carácter epistemológico e ontológico desta 

dissertação, empregou-se a metodologia de análise qualitativa, caracterizada 

como documental e, quanto ao tempo de análise, classifica-se como longitudinal. 

O período selecionado para ser análisado na presente pesquisa refere-se 

a 1986 a 2012. O ano de 1986 foi selecionado como marco da pesquisa, tendo 

em vista que, na ocasião, foi quando promulgada a primeira legislação 

envolvendo a conscientização sobre os impactos do tabagismo à saúde no Brasil 

e, desde então, diversa leis e movimentos jurídicos foram verificados. Assim, o 

período de análise abrange as modificações formais no campo institucional da 

indústria do tabaco. 

O nível de análise da presente dissertação é organizacional, uma vez que 

o foco da pesquisa é uma organização específica do campo institucional. 

Contudo, como visto no referencial teórico, a organização faz parte do campo 

institucional.  

 

 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em quatro etapas: 

 Etapa 1: inicialmente, foram descritos os antecedentes contextuais 

do campo institucional da indústria, abarcando, brevemente, a origem do 

tabagismo e alguns aspectos econômicos em torno da cultura do tabaco, até a 

industrialização do setor. A conjuntura apresentada emoldura a história da 

empresa Souza Cruz S/A até o ano de 1986, quando iniciou a análise desta 

dissertação; 

 Etapa 2: na sequência, dedicou-se a capturar as mudanças formais 

ocorridas no campo institucional da indústria do tabaco brasileira. Para tanto, 

foram mapeados os conteúdos temáticos das leis e jurisprudências, a fim de 

identificar quadros culturais que foram desenvolvidos ao longo do tempo acerca 

do tabaco, sendo essa uma proxy das mudanças institucional do referido campo;  
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 Etapa 3: nessa etapa, realizou-se o processo de identificação de 

estratégias discursivas orientadas à legitimidade das práticas organizacionais nos 

Relatórios de Administração da empresa Souza Cruz S/A;  

 Etapa 4: na última etapa, foi analisada a relação entre as mudanças 

no campo institucional da indústria do tabaco ao longo do tempo e as estratégias 

discursivas da empresa Souza Cruz S/A mapeadas nos relatórios de 

administração.  

 

3.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

A Figura 1 ilustra o desenho da pesquisa. Nele estão contidas as 

conexões entre a questão de pesquisa, os objetivos específicos, as etapas da 

pesquisa e os construtos teóricos advindos da teoria de base. 

Nota-se que a prática de fumar produtos derivados do tabaco influencia a 

formação do campo institucional. Este, por sua vez, sofre mudanças observadas, 

principalmente, por meio de informações de âmbito legal (leis e jurisprudências). 

Essas informações permitem identificar os conteúdos temáticos discutidos no 

campo institucional. A partir dos conteúdos temáticos das discussões formais são 

identificados frames. Os frames, ou quadros culturais, representam mudanças 

institucionais que afetam a legitimidade da empresa Souza Cruz S/A. A Empresa 

pode utilizar estratégias discursivas para responder a essas pressões, sendo o 

relatório da administração um canal de comunicação possível. A resposta 

organizacional pode gerar nova transformação no campo institucional. No entanto, 

esse impacto não será objeto de análise neste trabalho. 
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Questão de pesquisa: Como as mudanças formais ocorridas no campo institucional da 
indústria do tabaco têm afetado a utilização da contabilidade pela empresa Souza Cruz S/A 
como estratégia discursiva orientada para a legitimação organizacional?  

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Desenho da Pesquisa 
Fonte: Elaboração da autora (2014). 

 

 

As principais categorias de análise contidas na Figura 1 apresentada são: 

mudanças formais no campo institucional e estratégias discursivas orientadas 

para legitimidade organizacional. As definições constitutivas (DC) e operacionais 

(DO) das referidas categorias são: 

a) Mudanças no campo institucional: o conceito operacional desta 

categoria é constituído pelas definições de Campo institucional e mudança 

institucional: 

 Campo Institucional: 

DC: O Campo é formado em torno de discussões sobre questões 

importantes para os interesses e objetivos específicos de grupos de organizações 

(Hoffman, 1999). A lei é uma visível manifestação dos atores relevante no campo 

organizacional, assim as informações legais fornecem uma aproximação razoável 

para mensurar o campo (Hoffman, 1999, p.9).  

 Mudança Institucional:  

DC: Mudança institucional refere-se à modificação simultânea, 

incremental ou revolucionária, na maior parte das dimensões de uma instituição 

(Campbell, 2004). Os aspectos relevantes da mudança institucional devem ser 

Estratégias 
Discursivas 

orientadas para 
legitimidade 

organizacional 

Mudanças no 
campo 

Institucional 

Conteúdos 
temáticos 

Jurisprudência 
Legislação 

 

Frames  

Relatório da 
administração Retórica 
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observados pelos pesquisadores considerando o grau de ressonância da 

dimensão em análise.  

 Mudanças no campo institucional: 

DO: Mudanças nos conteúdos temáticos discutidos por meio da dimensão 

formal das instituições expressas pela regulação e jurisprudências. A análise 

desses conteúdos possibilita a identificação de indicadores, por meio dos quais se 

torna possível descrever padrões de entendimentos compartilhados por atores 

relevantes do campo institucional sobre determinado assunto em um período do 

tempo. 

b) Estratégias discursivas orientadas para legitimidade organizacional 

DC: Trata-se de discurso Instrumental utilizado com objetivo deliberado de 

convencimento do público (Green, 2004; Suddaby & Greendwood, 2005; Green, 

Babb & Alpaslan, 2008) de que as “ações organizacionais são desejáveis ou 

apropriadas dentro de algum sistema socialmente construído de normas, valores, 

crenças e definições” (Suchman, 1995, p. 574). A retórica pode ser de caráter 

pathos, logos, e ethos (Green, 2004). 

DO: Discurso intencional orientado para tentativa de obter, manter ou 

recuperar a legitimidade organizacional, identificadas por meio de elementos 

retóricos fundamentais de caráter pathos, logos, e ethos. 

 Pathos 

DO: Justifica determinado curso de ação com base no sentimento de 

medo ou ganância de um ouvinte. Pode gerar legitimidade pragmática por apelar 

por interesses individuais (Green, 2004). Serão identificados tais apelos nos 

relatórios da administração da empresa Souza Cruz S/A.  

 Logos 

DO: Apelos afetam a parte lógica da mente, pois tendem a provocar 

cálculos metódicos de meios e fins para alcançar a eficiência. Pode gerar 

legitimidade pragmática por apelar por interesses individuais (Green, 2004). Serão 

identificados nos relatórios da administração de conteúdos temáticos que 

evidenciem mensagens que apelem a lógica da eficiência que levem a benefícios 

individuais e/ou coletivos.  

 Ethos 
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DO: Justificativas de impacto moral ou sensibilidade ética e demonstração 

de disponibilidade de abrir mão de autointeresse para o beneficio social em 

defesa da honra, tradição ou justiça. Com possibilidade de produzir legitimidade 

moral por apelar por aprovação normativa (Green, 2004). Serão identificados nos 

relatórios da administração os argumentos retóricos que demonstrem o 

desprendimento empresarial em favor da sociedade. Além de ressaltar a 

preocupação com tradição, honra e justiça. 

As categorias de análises descritas formam construtos e indicadores que 

viabilizam a análise proposta. O Quadro 3 apresenta tais construtos e os 

respectivos indicadores. 

 

 

Construto 1º ordem 
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Discurso intencional 
orientado para tentativa de 
obter, manter ou recuperar a 
legitimidade organizacional, 
identificadas por meio de 
elementos retóricos 
fundamentais de caráter 
pathos, logos e ethos. 
 

 Pathos 
 Logos 
 Ethos 

Quadro 3: Construtos e variáveis da pesquisa 
Fonte: Elaboração da autora, 2013. 

  

 

A forma com que as categorias foram identificadas na presente 

dissertação será descrita na subseção de análise de dados apresentada nas 

próximas laudas. Primeiramente, serão descritos os procedimentos realizados 

para a coleta de dados. 
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3.4 COLETA DOS DADOS 

 

 

Para a realização da descrição histórico contextual foram utiizadas fontes 

secundárias, compreendendo o uso de quatro livros, quatro artigos publicados em 

periódicos e um documentário. Os livros foram as principais fontes de 

informações sobre a questão histórica e conjuntural envolvendo a Souza Cruz 

S/A. A seleção se deu por meio da pesquisa e leitura de diversos artigos nacionais 

sobre o tabaco que referenciam tais materiais, disponíveis na biblioteca da 

Universidade Federal do Paraná. Os artigos sustentam a apresentação da 

formação do movimento contra o fumo e início da construção das legislações 

sobre o tema no Brasil, esses foram obtidos por meio da biblioteca on-line da 

Aliança Antitabagista, sendo selecionados segundo a abrangência do tema. E, por 

fim, o documentário apresenta uma visão geral sobre a difusão do hábito 

tabagista e da descoberta dos impacto deste produto para a saúde no mundo. 

Na sequência foram mapeadas as principais peças regulatórias brasileiras 

que afetam ou que tenha afetado o setor de tabaco, elaboradas pelas três esferas 

do sistema de regulação: federal, estadual e municipal. Essas foram localizadas a 

partir de consulta nas páginas eletrônicas da empresa Souza Cruz S/A, da Aliança 

Antitabagista e  da Secretária da Receita Federal do Brasil e listadas em planilha 

excel, totalizando 108 legislações. Em seguida, foram acessados os textos 

integrais das leis por meio da biblioteca on-line da Aliança Antitabagista e pelo site 

www.planalto.gov.br. Algumas leis municipais sobre a criação de ambientes livre 

de tabaco, foram excluidas da análise devido à indisponibilidade on-line do texto 

da lei, ficando disponível para análise 98 peças regulatórias. 

As jurisprundências tiveram como fonte de pesquisa os Tribunais 

Regionais Federais (TRF) do Brasil que estão divididos em cinco regiões, com 

sede em Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. Os Tribunais 

Regionais Federais julgam causas em que a união, entidade autárquica ou 

empresa pública federal esteja envolvida; além de atos que atentem contra a 

constituição, crimes sobre a ordem econômico-financeira, entre outros. Tendo em 

vista que a legislação refere-se à pressão institucional do Estado sobre a 
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empresa, as discussões sobre as legislações e consequentes alterações do 

campo institucional estão presentes nesta esfera do judiciário, o que justifica a 

escolha destes tribunais para a presente pesquisa. A busca pelas jurisprudências 

ocorreu por meio das páginas eletrônicas dos referidos tribunais, por meio das 

seguintes palavras-chave: Souza Cruz; Cigarro; Tabaco; Tabagismo. Cada palavra 

foi inclusa separadamente, gerando cinco resultados de busca em cada região, 

uma para cada palavra. Após concluir as buscas, foram obtidos 634 

jurisprudencias. Em seguida, foram eliminados os dados em duplicidade, 

formando um grupo de 573 acórdãos. Cada acórdão foi salvo em arquivo 

separado e renomeado com a data do julgamento do processo. 

A coleta dos Relatórios da Administração da empresa Souza Cruz S/A, 

devido ao período de análise, foi realizada por meio de duas fontes diferentes. Os 

relatórios referentes ao período de 1986 a 1997 foram localizados no acervo 

microfilmado da Biblioteca Nacional localizada no Rio de Janeiro, pois, no período 

em questão, as demonstrações contábeis eram divulgadas de forma obrigatória 

em jornal de grande circulação na cidade em que a empresa possuísse sede. A 

empresa Souza Cruz S/A informou que seus demonstrativos contábeis eram 

divulgados no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, com cópias apenas na 

Biblioteca Nacional. Os relatórios da administração referentes ao período de 1998 

a 2012 foram coletados via site da Bolsa de Valores de São Paulo 

(BM&FBovespa). Ressalta-se que, em ambas as bases de dados, foram obtidos 

os relatórios de administraçao que acompanham as demonstrações contábeis no 

final do exercício social da empresa. Assim, foram coletados 26 Relatórios da 

Administração.  

Os documentos coletados e selecionados conforme descrição acima 

formam a base de dados desta dissertação. Essas informações foram acessadas 

entre os meses de agosto e setembro de 2013. Ressalta-se ainda que a base de 

dados constituída para essa pesquisa foi disponibilizada pela pesquisadora, para 

consulta, no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.dropbox.com/sh/k4t5cbktcgj3y87/F0mHC3ThHL.  
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3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados coletados foram analisados por meio da metodologia de análise 

de conteúdo proposta por Bardin (2004). Esta metodologia consiste em três fases 

ilustradas no Quadro 4. 

 

 

FASES Atividades 

Pré-análise 

Leitura Flutuante. 

Escolha dos documentos. 

Formulação de hipóteses e objetivos. 

Referenciação dos índices e elaboração de 
indicadores. 

Preparação do material. 

Exploração do Material Aplicação das técnicas de análise sobre o corpus. 

Tratamento dos resultados, inferências e 
interpretação 

Atribuição de sentido para os achados. 

Quadro 4 – Fases da análise de conteúdo 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Bardin (2004). 

 

A fase de pré-análise consiste em atividades realizadas com o objetivo de 

operacionalizar a pesquisa. A atividade de leitura flutuante busca apreender as 

primeiras impressões dos conteúdos dos documentos. Essa atividade pode 

auxiliar na escolha dos documentos a serem analisados, na elaboração das 

hipóteses e objetivos da pesquisa, além de possibilitar a referenciação dos 

índices (Bardin, 2004). 

A escolha dos documentos forma o corpus analítico, isto é, o conjunto de 

documentos para realização de procedimentos de análise e pode ser realizada 

antes ou após a leitura flutuante, devendo atender às seguintes regras: i) 

exaustividade, uma vez estabelecidos os critérios para coleta de dados, todos os 

materiais pertinentes devem estar inclusos na análise; ii) representatividade, a 

amostra documental selecionada deve representar a população em análise, iii) 

homogeneidade, os critérios de seleção dos documentos devem ser seguidos 

com rigor, e iv) pertinência, os documentos selecionados precisam contribuir para 

o alcance dos objetivos a pesquisa.  
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Em seguida, é iniciada a fase de elaboração das hipóteses e objetivos, 

que podem ser originados da teoria ou emergir da leitura flutuante. A atividade de 

referenciação de índices refere-se à identificação das manifestações contidas no 

texto. Os indicadores podem ser selecionados pela temática e sua importância 

mensurada pela frequência desse tema no texto. Os indicadores são construídos 

com base nos índices.  

Realizadas as atividades descritas, o material deve ser preparado para 

análise propriamente dita (Bardin, 2004). A exploração do material consiste na 

execução das regras definidas na etapa de pré-análise, para tanto os materiais 

são preparados (transcrição de entrevistas, adaptação de formatos para incluir em 

software, entre outros), sendo realizada a codificação do corpus. Essa etapa é 

seguida pelo tratamento dos resultados, inferências e interpretações que serão 

definidas pelo pesquisador diante dos objetivos da pesquisa (Bardin, 2004).  

No presente trabalho os procedimentos relatados foram adotados para 

análise das 98 peças regulatórias, das 573 jurisprudências e dos 23 relatórios da 

administração. Todos os 693 documentos foram inseridos no software Nvivo10. 

Este programa auxilia em análises qualitativas como a aqui proposta. O principal 

recurso do programa utilizado neste trabalho foi a codificação de partes dos textos 

nos chamados nós, que equivalem às categorias de análise definidas conforme a 

metodologia de análise de conteúdo da Bardin (2004). A aplicação do método 

ocorreu de forma diferenciada, tendo em vista os objetivos específicos e os 

diferentes materiais para análise. 

  

3.5.1 Análise da Legislação e Jurisprudências 

 

A análise das mudanças institucionais do campo institucional da indústria 

do tabaco deu início por meio da avaliação quantitativa do campo. Os indicadores 

utilizados foram o número de peças regulatórias e o número de ações judiciais 

julgadas sobre o tema ao longo do tempo. Na sequência essas informações foram 

dispostas em gráficos a fim de observar pontos de modificações na tendência 

quantitativa de discussões.  

Paralelamente as jurisprudências foram submetidas à análise de 

conteúdo. Inicialmente os 573 documentos foram convertidos para formato 
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compatível com o software Nvivo10. Foi realizada a leitura flutuante de todas as 

jurisprudências. Durante essa etapa, buscaram-se informações gerais dos 

materiais. Assim, foi realizada a seguinte classificação: atores relevantes, tema-

eixo e justificativa para decisão. Os atores relevantes são aqueles que entraram 

com a ação, que estão sofrendo a ação ou, ainda, que foram citados durante o 

texto jurídico como base dos argumentos para decisão do processo. O tema-eixo 

é o tema central da ação julgada, sendo marcado neste código todo o trecho que 

permite a compreensão sobre o tema central da discussão. A justificativa para a 

decisão decorre dos argumentos contidos na decisão proferida na ementa 

analisada.  

Após esse processo, a categoria ‘atores relevantes’ foi exportada para 

uma planilha em Excel e separada segundo as informações: agravado, agravante 

e citado no processo. Cada informação foi vinculada ao número e ano de 

julgamento do processo. A categoria tema-eixo foi aberta no software Nvivo10 e 

novamente analisada. Por meio dessa leitura, emergiram as categorias: 

Contestação da Legitimidade da ANVISA, Contrabando de Cigarro e/ou 

Descaminho, Livre concorrência, Tributos, Processos Trabalhistas e Saúde, como 

ilustrado no Quadro 5. 

Deste modo, seguindo as regras expressas no Quadro 5, as ementas 

foram reclassificadas. Na sequência, o relatório dessas categorias foi exportado 

do Nvivo para o Excel e tabulado com a quantidade de ações por categorias por 

ano. O resultado foi expresso por meio de gráfico, apresentado na seção de 

análise de resultados, que representa a evolução das temáticas discutidas no 

campo institucional formal da indústria do tabaco.  

A partir dessas informações iniciais (evolução quantitativa das peças 

regulatórias e jurisprudência, e evolução temática discutida no campo), foram 

identificados eventos formais que impulsionam transformações no campo em 

análise, sendo formados novos recortes temporais. Tomando por base esses 

eventos passou-se a apresentar o conjunto regulatório de cada período. Para 

tanto, as peças regulatórias foram analisadas integralmente, iniciando-se a 

narrativa das mudanças institucionais do campo por meio de argumentos 

embasados nos textos legais e nas justificativas das jurisprudências. Ao final da 
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narrativa as informações foram reavaliadas e, a partir delas, extraídos os quadros 

culturais (frames) que emergiram da análise dos dados.  

 

 

Quadro 5 – Categorias de jurisprudências.   
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

3.5.2 Análise do Relatório de Administração 

 

Na análise dos relatórios de administração as categorias são originárias 

da teoria, sendo: pathos, ethos, logos. Para codificação dos Relatórios de 

administração, inicialmente, foi realizada, com o apoio do software Nvivo 10, a 

leitura flutuante desses relatórios e marcados como nó os trechos do texto que 

remetessem a um elementos de discurso retórico. Para tanto foi elaborado um 

grupo de questões, com base nas características dos elementos retóricos 

destacados por Green et al. (2008) e Higgins & Walker (2012). Esses 

TEMAS-EIXO 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO 
CRITÉRIOS PARA 
CLASSIFICAÇAO 

Contestação da 
Legitimidade da 

ANVISA 

Processos em que as normas 
elaboradas pela entidade ou a 
própria existência da entidade como 
regulador e questionada por atores 
do campo institucional. 

Constar alguma das condições: 
nome da entidade acompanhado 
do número e descrição da peça 
regulatória contestada (ex.: edição 
da resolução n.º15/2003/ANVISA), 
também expressões policia 
administrativa, competência da 
ANVISA, constitucionalidade 
administrativa. 

Contrabando de 
cigarro e/ou 
descaminho 

Julgamento de casos em que 
ocorreu a entrada de forma ilegal de 
cigarros no País e/ou o tributo 
referente ao produto foi sonegado. 

Conter as palavras contrabando 
e/ou descaminho. 

Livre concorrência 

Ações que questionam aspectos 
relacionados a liberdade 
econômica, como a abertura de 
novas empresas, renovação de 
marcas e registro especial das 
empresas. 

Conter as expressões: como a 
abertura de novas empresas, 
renovação de marcas e registro 
especial das empresas. 

Tributos 
Discussão em torno da taxação 
imposta pelos governos ao setor. 

Conter alguma das palavras: 
imposto, tributo, IPI, IRPJ, PIS, 
COFINS. 

Processos 
trabalhistas e saúde 

Pedidos de auxílio-doença, 
aposentadoria e indenização 
relacionadas ao consumo de 
tabaco. 

Conter alguma das palavras: 
doença, tabagismo, 
previdenciário. 
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questionamentos foram realizados para cada paragráfo ou conjunto de paragráfos 

em continuidade dos relatórios de administração: 

a) A narrativa busca explicar algum fato por meio de argumentos que 

qualifiquem a imagem ou opinião da empresa sem que seja possível comprovar 

os argumentos expostos? 

b) A narrativa descreve a posição de destaque da empresa 

(premiações, pioneirismo, liderança, etc.)? 

c) A narrativa apresenta afirmações que coloquem a empresa como 

capaz de superar cenários adversos inviáveis de confirmação? 

d) As afirmações ou argumentação da empresa revelam preocupação 

com a capacidade de gerar benefícios sociais e econômicos para terceiros? 

e) As afirmações expressam relação de amizade da empresa com 

outras organizações e grupos sociais através de expressão “pessoal” de 

sentimentos (expectativas, medos, alegria, confiança), do destaque a 

caracacterísticas ou ações de terceiros e demonstrando aceitar ideias alheias? 

Assim, os recortes do texto poderiam ser uma frase, um paragráfo ou 

mais que correspondessem positivamente a alguma das questões apresentadas, 

como ocorreu no seguinte exemplo: 

 

A concorrência desleal no setor continua prejudicando os negócios da Companhia 
e gerando enormes prejuízos à sociedade como um todo. No ano em que a Companhia 
celebra 100 anos de existência, renovam-se as nossas esperanças de que o efetivo 
combate a essa atividade predatória, que tantos malefícios gera para o ambiente 
econômico e social, será objetivo perseguido ainda mais intensamente (Relatório da 
Administração Souza Cruz S/A, 2002). 

 

Ao analisar o trecho acima, observando os questionamentos descritos, 

nota-se a reposta positiva para a questão e), pois a empresa se coloca próxima 

ao leitor quando descreve que sofre a mesma condição de risco que toda a 

sociedade pelas pressões da concorrência desleal. Na sequência, a empresa 

busca ressaltar sua reputação relatando os anos que está no mercado. Logo 

após, destaca sua característica “pessoal” de esperança e termina relatando os 

efeitos deste setor para a sociedade. Porém, nota-se que as informações 

descritas não são facilmente provadas. Assim, o trecho do relatório foi marcado 

como estratégia discursiva. 
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Finalizada essa etapa, foram obtidas 193 referências, isto é, recortes 

textuais. Estes foram submetidos a uma nova categorização para identificar qual 

elemento da retórica estava preponderantemente presente no trecho analisado 

(pathos, ethos, logos). Ressalta-se que essa categorização trata de uma 

codificação baseada nos sentidos da mensagem, ou seja, o conteúdo latente. O 

Quadro 6 descreve os sentidos atribuidos a cada categoria.   

 

Categoria Sentidos Latentes Atribuídos 

Pathos 

- Gerar sentimento de medo ao explorar riscos e incertezas do mercado. 
- Orgulho pela organização. 
- Lealdade, amizade. 
- Despertar confiança 

Logos 

- Ênfase na produção do valor esperado para indivíduos (lucratividade de ações, 
salários, etc.); 
- Ênfase na eficiência da organização (produtividade, eficácia). 
- Argumentação com base em dados (numéricos, jurídicos, científicos). 

Ethos 

- Ênfase em resultados que a organização gera para a coletividade (Geração de 
empregos, impostos, projetos sociais). 
- Ênfase na capacidade da organização realizar atividade como deve ser feita 
(estrutura organizacional, premiações, certificações). 
- Destaque para a história, tradição, honra, futuro da organização. 

Quadro 6 – Categorias de análise retórica 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

Na sequência foi realizada a análise descritiva dessas informações, sendo 

evidenciada a frequência em que os apelos retóricos foram utilizados pela 

organização ao longo do tempo. Também foi analisado o conteúdo manifesto dos 

trechos selecionados. Por meio da pré-análise, as categorias expostas no Quadro 

7 emergiram dos dados. 

A partir da análise destas referências foram extraídos os argumentos que 

sustentam as estratégias discursivas da organização frente às mudanças 

institucionais formais do campo. Para tanto, foram considerandos os recortes 

temporais definidos pela análise da legislação e jurisprundência, bem como, os 

elementos contextuais para identificar os temas que formam os argumentos 

defindidos pela empresa Souza Cruz S/A. 
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Categorias Descrição Palavras- chave 

Concorrência 
Desleal 

Cita a existência de um mercado 
informal de cigarros. 

Concorrência desleal, contrabando, 
informal, ilegal, evasão fiscal, falsificação. 

Investimento 
Divulgação de investimentos em 

estrutura física e em capital 
humano. 

*invest* (ex: Investimento, investindo), 
inauguração. 

Mercado 
Aspectos relacionados à compra 

de matéria-prima ou venda de 
produtos. 

Importação, exportação, balança 
comercial, vendas, mercado, participação, 

crescimento, preço. 

Movimentos 
Antitabagistas 

Descrição da posição da empresa 
frente às manifestações contra a 

indústria do cigarro. 

Tabagista, debate, direito dos 
consumidores, judicial, ações legais, 

informação, propaganda. 

Responsabilidade 
Social e 

Ambiental 

Destaque para sustentabilidade 
socioeconômica da empresa. 

Responsabilidade, sociedade, 
comunidade, emprego, treinamento, 

prêmio, práticas sociais, ambiental, social, 
sustentabilidade. 

Resultado 
Divulgação do desempenho 
operacional e financeiro da 

empresa. 

Remuneração, lucro, resultado, custo 
competitividade, eficiência, riqueza, valor 

adicionado, valor agregado e 
produtividade. 

Tecnologia 
Divulga as inovações em 

produtos, serviços e sistemas 
operacionais. 

Inovação, sistema, tecnologia, 
modernização, desenvolvimento produto. 

Tributo 

Cita aspectos relacionados à 
tributação (custo que gera para 
empresa ou como beneficio que 

gera à sociedade). 

Imposto, tributo. 

Quadro 7 – Categorias temáticas manifestas nos trechos selecionados dos Relatórios de 
Administração. 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

 

E, por fim, foram expostas as estratégias retóricas utilizadas no relatório 

da administração ao longo do tempo com base nos elementos da retórica, bem 

como a evolução ao longo do tempo e descritos as relações desses usos com a 

legitimidade organizacional.  

 

3.6 LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A principal limitação da presente pesquisa decorre da natureza da análise 

qualitativa que está sujeita a subjetividade de interpretação do pesquisador. A fim 

de tornar essa limitação reduzida, o processo de análise foi orientado pela base 

teórica desta dissertação. 

Também se faz necessário destacar que são inúmeros os canais de 

comunicação possíveis para utilização de estratégias discursivas orientadas para 

legitimidade. Porém, dado o objetivo desta pesquisa, o mecanismo analisado foi o 
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relatório da administração, estando os resultados desta análise restritos a esse 

relatório. 

Outro aspecto a ser mencionado é a dimensão do ambiente jurídico 

utilizado na pesquisa. Os processos analisados foram ajuizados nos Tribunais 

Regionais Federais, porém existem outros tribunais que poderiam ser 

representativos. 

Ainda na esfera de análise do ambiente jurídico, considera-se uma 

limitação da pesquisa a investigação ter sido ancorada nas ementas das 

jurisprudências. Devido à não uniformidade de informações disponibilizadas pelos 

tribunais federais algumas informações necessárias para analise não foram 

encontradas neste documento. Quando ocorreu esse fato, foi tomado para análise 

o relatório de inteiro teor do processo. 

O delineamento do construto desta pesquisa, especialmente no que se 

refere ao termo legitimidade, é um fator a ser considerado como limitador desta 

pesquisa. Pois, poderia ser selecionada outra abordagem teórica que 

direcionariam diferentes métodos para a pesquisa.  
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Os resultados da pesquisa são apresentados neste capítulo. Inicialmente 

foram descritos os antecedentes históricos da indústria do tabaco. Na sequência, 

foi apresentada a evolução do campo formal da indústria do tabaco. No tópico 

seguinte, foram descritas as estratégias discursivas e as temáticas encontradas 

nos Relatórios de Administração da Souza Cruz S/A. E, por fim, foi analisada a 

relação entre a evolução do campo formal da indústria do tabaco e a evolução 

das estratégias discursivas contidas nos Relatórios da Administração da Souza 

Cruz S/A. 

 

4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

O tabaco é uma cultura agrícola não alimentícia, cujo consumo de suas 

folhas foi difundida em âmbito internacional, especialmente nos países europeus, 

desde sua descoberta por Cristovão Colombo nas ilhas cubanas no século XV. 

No Brasil, o consumo de tabaco é observado desde a chegada de Pedro Alvares 

Cabral, em 1500, quando foi descrito o cultivo desta planta na costa brasileira por 

tribos indígenas. Há indícios de que, na ocasião, o consumo de tabaco se dava 

por meio de uma espécie de charuto, elaborado a partir de folhas secas de tabaco 

enroladas em folhas de milho ou palmeiras e fumados durante rituais religiosos 

em toda América (Nardi, 1996).   

A difusão do consumo do tabaco no mundo se deu por meio dos 

marinheiros que faziam parte das expedições portuguesas à América e tiveram 

contato com a novidade. Eles costumavam fumar a folha como forma de distração 

durante as viagens. Outra forma de difusão do hábito foi pelo uso da espécie 

botânica pela realeza, especialmente a rainha da França, Catarina Médici, que, 

acreditando nos poderes curativos da planta, passou a fumar cigarros e cheirar o 

pó, o chamado rapé, para curar enxaquecas. Assim, o fumo popularizou-se 

rapidamente na Europa (Nardi, 1996).   

A produção de fumo entre os séculos XVI e XVIII estava localizada no 

nordeste do Brasil, mais especificamente em Salvador e Recife, esse produto era 
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exportado em rolo e utilizado como rapé ou charutos. A produção de tabaco 

desenvolveu-se como uma atividade auxiliar aos principais ciclos econômicos do 

Brasil. O setor teve como característica a alta taxação governamental, sendo uma 

das principais fontes de arrecadação do estado já no início do século XIX 

(Simonsen, 1967).   

Ao longo do tempo a produção de tabaco espalhou-se pelo País, até que 

o Rio Grande do Sul assumiu a liderança no setor, devido à qualidade da espécie 

plantada (fumos claros, tipo Virgínia) e a colonização da região por alemães que 

facilitou a exportação do produto para a Europa (Vogt, 1997). As manufaturas 

adentram o setor tabagista brasileiro durante o século XIX, por meio da produção 

do rapé. No ano de 1850 havia cinco fábricas de rapé concentradas na cidade do 

Rio de Janeiro (Souza Cruz, 1983). 

Também no século XIX observou-se em âmbito internacional o 

crescimento da produção de cigarros impulsionada pela invenção da máquina de 

confeccionar cigarros. Durante o século XX, especialmente após as duas grandes 

guerras mundiais, o consumo de cigarros foi ampliado em escala mundial, 

gerando oportunidade de mercado para ampliação de produtividade das lavouras 

de tabaco e da produção industrial de cigarros (Nardi,1985). 

 

4.1.1 A Souza Cruz S/A e o Desenvolvimento da indústria do fumo no Brasil, 

período de 1903 a 1980  

 

No século XX, o rapé deu espaço ao cigarro industrializado. Introduzido 

no Brasil por Albino Souza Cruz, que inaugurou, em 1903, no Rio de Janeiro, a 

primeira fábrica de cigarros enrolados em papel, que levava o sobrenome de seu 

fundador (Souza Cruz, 1983). 

Os cigarros da marca Dalila, produzidos pela empresa Souza Cruz, 

tiveram boa aceitação no mercado. O cigarro adquiriu com o tempo o significado 

de elegância e modernidade. Em 1910, a empresa Souza Cruz comprou a 

Imperial Fábrica de Rapé Paulo Cordeiro e esse é considerado um marco da 

industrialização do fumo no Brasil. Ressalta-se que o país iniciou no século XX 

seu processo de industrialização e o setor de cigarros e charutos estava entre as 

100 maiores indústrias na época (Souza Cruz, 1983). 
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Diante da expansão do hábito de consumir cigarros no Brasil, a empresa 

Souza Cruz necessitou buscar novos recursos para atender à demanda por seus 

produtos. Assim, em 1914, a empresa abriu seu capital, tornando-se controlada 

pela empresa americana British American Tobacco (BAT) (Souza Cruz, 1983).  

Em busca de manutenção de quantidade, qualidade e preços da matéria-

prima necessária para a produção de cigarros, foi instalada pela Souza Cruz S/A 

a primeira usina de processamento de fumo do País, na cidade de Santa Cruz do 

Sul, no Rio Grande do Sul. O processo de produção passou a ser inteiramente 

assistido pela Souza Cruz S/A que implantou o processo de secagem artificial do 

tabaco com a utilização de estufas (Souza Cruz, 1983). O processo implementado 

em Santa Cruz do Sul foi uma inovação significativa que alude à industrialização 

da agricultura. Isto é, refere-se ao processo que aproxima as etapas de produção 

agrícola às etapas de produção fabril (Silva, 2002). 

Em 1930, a Souza Cruz contava com quatro novas fábricas localizadas 

em São Paulo, Porto Alegre e Recife, que possibilitaram o aumento da 

capacidade produtiva e maior eficiência da distribuição de seus produtos em 

mercado nacional. A expansão da empresa prosseguiu e, em 1978, foi instalada 

em Uberlândia, Minas Gerais, a maior fábrica de cigarros da América Latina. 

Assim, entre 1903 e 1980, a empresa Souza Cruz foi caracterizada pela inovação 

tecnológica, gestão tecnoburocrática e crescimento de suas instalações em 

âmbito nacional (Boeira, 2010). 

No período citado, o Brasil passou por diversas transformações que 

favoreceram o desenvolvimento da indústria do tabaco. Ressalta-se o 

crescimento populacional, industrialização e urbanização (Boeira, 2010). Em 1900 

a polução brasileira era de pouco mais de 17 milhões. Em 1950, esse número 

chegou a 52 milhões e, em 1980, a população era de 119 milhões. Observa-se 

assim um mercado consumidor em franca expansão. Importante também 

observar que até os anos de 1930 a economia brasileira era basicamente agrária, 

e, portanto, a maior parte da população vivia no campo. A partir de 

aproximadamente 1950, o modelo econômico foi revertido por meio da política de 

substituição de exportações, implicando na urbanização do País. Em 1940 a 

população urbana era de aproximadamente 31% chegando a 68% em 1980 

(Gremaud, Sandoval & Toneto Junior, 2004). 
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Além do ambiente socioeconômico favorável para o crescimento da 

indústria tabagista e das estratégias produtivas da Souza Cruz, a empresa e todo 

setor fumageiro, nacional e internacional, investiu fortemente no marketing de 

seus produtos. A Souza Cruz lançou e divulgou diversas marcas de cigarros. As 

primeiras propagandas, na década de 1930, eram feitas a mão nos pontos de 

venda, utilizando desenhos em ouro 18 quilates, pintados nos vidros de 

estabelecimentos comerciais, a empresa também manteve até 1934 uma revista 

de arte e cultura (Souza Cruz, 1983).  

Com o amadurecimento da indústria de propaganda e dos meios de 

comunicação, o setor passa a investir em comerciais para televisão que, na 

década de 1970 e 1980, retratavam cenas ao ar livre com jovens praticando 

esportes radicais. Os comerciais buscavam vincular o cigarro à ideia de sucesso, 

poder, ousadia e sensualidade. As indústrias de cigarros também passaram a 

patrocinar esportes e projetos culturais. Eram divulgadas fotos de artistas fazendo 

uso de cigarros, trazendo glamour para a prática. 

 

4.1.2 Surgimento do movimento antitabagista  

 

 Paralelamente à difusão e sucesso da empresa Souza Cruz no Brasil, 

surgiu o movimento antitabagista nos Estados Unidos da América (EUA). Antes 

desse período, já havia movimentos contra o cigarro, porém, em 1950, ocorreram 

diversos casos de câncer de pulmão e, a partir desses casos, surgiram estudos 

relacionando a doença à prática tabagista. A divulgação desses dados leva ao 

início de políticas de repressão a consumo de cigarros nos EUA. No Brasil, o 

movimento antitabagista começa a ter forças, segundo Boeira (2010), a partir do 

fim do regime militar e da transição democrática, entre a década de 1970 e 1980, 

que impulsionaram a formação de movimentos sociais, inclusive os de 

contestação à indústria tabagista.  

A participação de representantes da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, do Hospital AC Camargo, Registro de Câncer de São 

Paulo, da Sociedade Brasileira de Cancerologia e do Programa de Oncologia 

Clinica da União Internacional contra o Câncer na 3° Conferência Mundial de 

Fumo e Saúde (EUA), em 1975, e no XII Congresso Internacional de Câncer em 
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Buenos Aires, em 1978, proporcionou contato daqueles pesquisadores com 

Richard Doll, cientista que participou das primeiras pesquisas americanas sobre o 

efeito do cigarro à saúde, em 1951. Assim, tais eventos propiciaram as 

informações necessárias para o início do desenvolvimento de um plano nacional 

de combate ao tabagismo. 

Deste modo, em 1979, é elaborado documento intitulado “Carta de 

Salvador” considerando o “manifesto antitabagista brasileiro”, que alerta as 

autoridades governamentais e a população brasileira sobre os riscos do consumo 

de produtos originados do tabaco à saúde. A Associação Médica Brasileira foi 

uma organização ativa para divulgar os efeitos do cigarro na saúde, promovendo, 

durante o início da década de 1980, diversos cursos, palestras, preparação de 

material didático, entre outras ações sobre o tema. As entidades religiosas 

também promoveram ações para combater o fumo, juntamente com outras 

entidades de representação civil, tais como: Rotary Club, Lions Club e Associação 

Cristã de Moços. 

A Comissão de Combate ao Tabagismo da Associação Médica brasileira, 

formada em 1981, levou a discussão sobre o tabagismo ao Congresso Nacional 

em 1982. E, em 1985, é lançado a primeiro livro sobre o tema no Brasil, intitulado 

“Fumo ou Saúde”. No mesmo ano, o Ministério da Saúde oficializa sua entrada na 

luta contra o tabagismo. E, no ano seguinte, surgiu a primeira legislação sobre o 

tema. 

Diante do exposto, observa-se que a prática tabagista foi cultivada antes 

mesmo do descobrimento das Américas. Porém, o significado dessa prática foi 

modificado ao longo do tempo. A indústria de tabaco contribuiu para a expansão 

desse hábito por meio de inovação dos produtos, inovação de processos e 

campanhas publicitárias. Ao mesmo tempo em que a indústria do fumo se 

desenvolveu, ocorreram diversas mudanças socioeconômicas e foram 

observados e divulgados os efeito do consumo do tabaco na saúde. Inicia-se, 

assim, um processo de regulamentação do setor tabagista brasileiro em 1986. 

Ao observar, através das lentes da teoria institucional, a história do 

consumo do tabaco anteriormente descrita, nota-se que a prática de fumar é uma 

instituição, pois refere-se a uma construção humana que produz estruturas 

sociais. Isto é, a indústria do tabaco foi desenvolvida para atender um hábito 
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constituído socialmente, transformado à medida que novos significados foram 

construídos em torno do hábito ao longo da história. Assim, formou-se um campo 

institucional em torno do hábito tabagista, sendo criadas estruturas de 

governanças com base na legitimação cultural. Porém, no Brasil, até o ano de 

1986, essa instituição era governada por aspectos culturais-cognitivos. Isto é, a 

forma de transmissão do hábito de consumir tabaco foi legitimada pelas práticas 

culturais, pelo entendimento compartilhado de que essa era uma prática correta. 

Porém, conforme observado, iniciou-se uma discussão sobre os 

benefícios dessa prática, devido à evolução do conhecimento sobre o tema, o 

que, segundo Campbell (2004), indica que o campo institucional inicia um 

processo de mudança institucional. Observa-se que, a partir de 1986, a discussão 

sobre o impacto do tabaco à saúde ganha força pela formalização desta 

discussão por meio da criação legislação e debates em tribunais, assim, iniciou-se 

a formação de um conjunto vigoroso de peças regulatórias que passaram a afetar 

a indústria do tabaco.  

 

4.2 EVOLUÇÃO DO CAMPO INSTITUCIONAL FORMAL DA INDÚSTRIA DO 

TABACO  

 

Durante a década de 1980 inicia-se um período de início de mudança do 

campo institucional da indústria do tabaco no Brasil, envolvendo o entendimento 

compartilhado sobre os impactos do cigarro à saúde. Em 1986, surgiu a Lei n.º 

7.488 que instituiu o dia 29 de agosto como o dia nacional de combate ao fumo. 

Essa lei é um marco por revelar a importância da discussão sobre o tema, tendo 

função de conscientização. A partir de então, o campo institucional formal da 

indústria de tabaco evoluiu fortemente como pode ser observado no Gráfico 01. 
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Gráfico 1 - Evolução no número de peças regulatórias e jurisprudências no Brasil 
Fonte: Elaborado pela autora com base em informações do Tribunal Regional Federal e 
levantamento das legislações conforme descrito na metodologia. 

 

 

O campo institucional formal da indústria do tabaco na presente 

dissertação é formado pela legislação e jurisprudências sobre o tema. Nota-se 

que o aumento quantitativo desses indicadores no período de 1986 a 2012 foi 

significativo. Observa-se, no Gráfico 1, que entre 1986 e 1996 a regulação e 

jurisprudência tiveram aumento relativamente constante, com tendência de 

elevação identificada na segunda metade da década de 1990. A partir do ano 

2000 há uma aceleração no número de discussões por mecanismos formais, essa 

aceleração é acentuada após 2005.  

Com relação à regulação, nota-se que, entre meados da década de 1980 

e final da década de 1990, surgiram 10 peças regulatórias. Entre 2000 e 2009 o 

aumento foi expressivo, com a criação de 40 novas normas, e 48 regras entre 

2010 e 2012. Atualmente existem aproximadamente 98 peças regulatórias 

relacionadas à indústria do tabaco no Brasil. Cabe ressaltar que dessas, 61% das 

peças regulatórias são leis, 13% portarias, 11% decretos e 4% demais formas de 

regulamentação. Dentro da hierarquia de normas, as leis possuem maior 

durabilidade que as demais normas jurídicas, assim, o alto percentual de leis 
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dentre as normas que afetam o setor tabagista indicam um bom nível de 

amadurecimento da discussão sobre o tema. Além disso, a temática está 

resguardada na Constituição Federal de 1988, sendo essa a norma jurídica que 

rege as demais normas.  

Ao mesmo tempo em que novas regulamentações foram criadas as 

discussões sobre o tabaco também se elevaram nos tribunais federais brasileiros, 

totalizando 573 ações julgadas entre 1986 e 2012. O Gráfico 2 ilustra a 

distribuição dos conteúdos temáticos discutidos no período.  

 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos Conteúdos temáticos das Jurisprudências dos TRF do Brasil. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em informações disponibilizadas pelo TRF. 

 

O Gráfico 2 revela que o maior número de processos analisados no 

período foi sobre “contrabando e/ou descaminho”, seguido por “processos 

trabalhistas e saúde”, com 9% de participação. Na sequência aparece tributo, com 

7% de participação e, por fim, as categorias “livre concorrência” e “contestação da 

legitimidade da ANVISA” com 3% do total de ações julgadas. 

Em todos os momentos do período a categoria “contrabando e/ou 

descaminho” teve maior participação no total de jurisprudência analisada, tendo 

elevação significativa após 2008, como será pormenorizado no decorrer da 

análise. Desse modo, para melhor visualização do desenvolvimento das demais 

temáticas discutidas nos tribunais o Gráfico 3 exclui essa temática. 
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Gráfico 3 – Evolução dos conteúdos temáticos das jurisprudências dos TRF do Brasil. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações disponibilizadas pelo TRF. 

 

Os dados evidenciam que os debates jurídicos ocorridos na década de 

1990 eram sobre livre concorrência e tributos. A partir do ano 2000, as demais 

temáticas começaram a ser discutidas no canal jurídico analisado. O Gráfico 3 

demonstra ainda que as quatro categorias passam a ser discutidas após 2001 

com volume de processos ampliados em dois momentos: de 2003 a 2006, e de 

2007 a 2012. Isso sugere transformações quantitativas e qualitativas da 

discussão. 

A partir da análise de conteúdo das legislações e jurisprudências, 

observou-se que três legislações influenciaram significativamente as mudanças 

no campo formal da indústria do tabaco. A primeira refere-se à Constituição 

Brasileira criada em 1988, a segunda remete à Lei nº. 9.782, de 26 de janeiro de 

1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e por fim, a terceira é o Decreto 

Legislativo nº 1.012 de 2005, que aprova o texto da Convenção-Quadro sobre o 

controle do uso do tabaco, da qual o Brasil tornou-se signatário em 16 de junho 

de 2003. Tais normas jurídicas foram ilustradas na Figura 2. 
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Figura 2– Linha do tempo das principais peças regulatórias relativas à indústria do tabaco 
Brasileira 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

Com base nos eventos legais ressaltados, a narrativa da mudança do 

campo formal da indústria do tabaco foi separada em três momentos: de 1986 a 

1999; de 2000 a 2005 e de 2005 a 2012. 

   

4.2.1 As Bases do Campo Institucional Formal da Indústria do Tabaco – 1986 à 

1999 

 

Conforme relatado anteriormente, a legislação voltada para alertar sobre 

os males advindos do hábito tabagista iniciou em 1986. Em 1988, surgiu uma 

portaria sobre o tema que recomenda adoção de restrição ao fumo no ambiente 

de trabalho e incentivando campanhas que busquem divulgar os efeitos do cigarro 

na saúde. Ambas as normas jurídicas expressam preocupação do Ministério da 

Saúde em alertar a população sobre os efeitos do cigarro, mas não afeta 

diretamente as operações das empresas do setor tabaqueiro.  

 

Ano Legislação 

1986 Lei n.º 7.488 - Cria o Dia Nacional de Combate ao Fumo 

1988 

- Port. n.º 3.257 - Recomenda medidas restritivas ao fumo nos ambientes de trabalho e 
Certificado de honra ao mérito às empresas com melhor campanha para o controle do 
tabagismo 
- Constituição Federal (cap. V, art. 222, parágrafo 4°) - Determina que a publicidade da 
indústria do tabaco esteja sujeita a restrição. 

Quadro 8 – Legislação entre 1986 e 1988 relativa à indústria do tabaco no Brasil 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

1988 - 
Constituição 

Federal (cap. V, 
art. 222, 

parágrafo 4°)  

1986- Lei nº. 
7.488 - Dia 
Nacional de 
Combate ao 

Fumo 

1999 - Lei nº. 
9.782 Criação 

da ANVISA 

2005 - Decreto Legislativo 
nº. 1.012, aprovavação o 

texto da Convenção-
Quadro 
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No entanto, em 1988, ocorre a promulgação da constituição federal que 

traz no capítulo V, art. 222, parágrafo 4°, o seguinte texto:  

A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do 
parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios 
decorrentes de seu uso.  

Esse artigo constitucional garantiu ao Poder Público regular a 

comunicação entre empresas da indústria do tabaco e consumidores de seus 

produtos. Cabe ressaltar, que a Constituição Federal dentro da hierarquia de 

normas é a de maior importância e que possui maior durabilidade. Desse modo, o 

reconhecimento de que o consumo de produtos oriundos do tabaco gera 

malefícios à saúde e que os produtores desse setor estão sujeitos a restrição do 

Poder Público evidencia um elemento importante para o campo institucional do 

tabaco. Ainda que existissem na época algumas normas voltadas ao setor, a 

regulação constitucional foi de extrema relevância para suportar as regulações 

posteriormente criadas. Nos dez anos subsequentes, foram elaboradas cinco 

novas peças regulatórias, conforme Quadro 9. 

 

Ano Legislação 

1990 
Lei n.º 8.069- Estatuto da Criança e do Adolescente. Proíbe vender, fornecer ou entregar, 
à criança ou ao adolescente, produtos cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica.  

1995 
Port. n.º 477- Recomendações de restrição às emissoras de televisão com relação à 
transmissão de conteúdos que favoreçam o hábito de fumar. 

1996 

Lei n.º 9.294 - Proíbe consumo de produtos fumígeno derivado do tabaco em recintos 
coletivos. Permitindo o hábito em fumódromos. 
Dec. n.º 2.018- define os termos "recinto coletivo" e "fumódromos" constantes na lei nº. 
9.294. 

1998 Dec. n.º 2.876 - impostos sobre exportação de cigarros de 150%. 

1999 
Lei n.º 9.782 - Define a ANVISA como responsável pela regulamentação de produtos 
fumígeno. 

Quadro 9 – Legislação entre 1990 e 1999 relativa à indústria do tabaco no Brasil 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

O estatuto da criança e do adolescente não trata de forma direta sobre 

produtos tabagistas, mas refere-se a uma característica do produto que é a 

possibilidade de causar dependência física e psicológica. Desta forma, a Lei nº. 

8.069/1990 inicia a proteção aos jovens de produtos com potencial de tornar a 

demanda compulsória ao longo da vida desses. 
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A Portaria Interministerial nº. 477 foi um passo importante para a 

elaboração e promulgação da lei nº. 9.294 de 1999. Por meio dessa portaria é 

possível observar que o Ministério da Saúde começa a articular os demais 

ministérios federais, a exemplo dos Ministérios da Justiça e das Comunicações, 

no projeto de conscientização da população sobre os malefícios do cigarro.  

Torna-se claro o processo de framing iniciado pelo Ministério da Saúde. 

De acordo com Campbell (2002), o framing pode ser utilizado como forma de 

atingir projetos institucionais por meio de manipulação de entendimentos 

compartilhados. O Ministério da Saúde tinha como projeto anunciar à população 

os malefícios à saúde oriundos do consumo de tabaco, bloquear a divulgação 

positiva deste produto para que o consumo de tabaco fosse reduzido. Tal objetivo 

teve como justificativa o disposto no decreto nº. 477/1995: estudos científicos que 

apresentavam os perigos à saúde causados por consumo de produtos derivados 

do tabaco, o dever do Estado de adotar medidas com a finalidade de combater os 

danos à saúde que possam resultar de ações controláveis; considerando a 

indução ao consumo desses produtos pela propaganda indiscriminada; a 

obrigatoriedade constitucional e legalmente imposta aos produtores e 

propagandistas do tabaco de alertar os consumidores sobre os riscos para a 

saúde, decorrentes de seu uso.  

Assim, constituiu-se um decreto recomendando às emissoras de televisão 

que evitassem a divulgação de imagens de pessoas fumando, também definem a 

divulgação dos seguintes dizeres, alertando sobre os males provocados pelo 

consumo de tabaco e seus derivados: 

 “O ministério da saúde adverte”: 
1. fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral. 
2. fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e enfisema pulmonar. 
3. fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê. 
4. quem fuma adoece mais de úlcera do estômago. 
5. evite fumar na presença de crianças. 
6. fumar provoca diversos males à sua saúde. 

 

A forma de divulgação dessas advertências foi discutida com 

representantes da indústria do tabaco e entidades de publicidade, sendo 

elaborada uma carta-compromisso. Essa carta versa sobre padronização de 

divulgação das advertências citadas nos comerciais, maços de cigarro e cartazes. 

Também foi acordado que os comerciais deixariam de abordar situações que 
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insinuassem o consumo do cigarro como fonte de bem estar, saúde, maior 

virilidade, entre outros. Essa carta foi assinada pela Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT); a Associação Brasileira de 

Anunciantes (ABA); a Associação Brasileira de Agência de Propaganda (ABAP); a 

Associação Nacional de Jornais (ANJ); a Associação Nacional das Empresas de 

Revistas (ANER) e a Associação Brasileira da Indústria do Fumo (ABIFUMO). 

Esse documento revelou compromisso moral assumido pelas entidades 

com a sociedade e a partir dele foi instituído o Decreto nº. 477/1995 e a Lei nº. 

9.282/1996. Por meio dessas peças regulatórias, os objetivos do Ministério da 

Saúde foram, ainda que parcialmente, atingidos. Salienta-se que a referida lei, 

além de ter sido discutida com grupos sociais, sofreu influência da constituição e 

de estudos científicos sobre o tema que apoiaram as intenções do Ministério da 

Saúde, fortalecendo o argumento de Campbell (2004), de que novas ideias são 

sobrepostas e discutidas em âmbito primário. 

Na sequência surgiu o Decreto n.º 2.876 de 1998 que aumenta a alíquota 

de exportação sobre o cigarro. Essa é uma temática recorrente no setor que 

sempre foi alvo de altas tributações. 

Nesse período, a indústria de tabaco ainda era pouco discutida nos 

tribunais, houve apenas 27 jurisprudências no período, sendo que 74% referente 

ao contrabando e/ou descaminho de cigarros e 15% das jurisprudências referem-

se a livre concorrência, isto é, abordam questões relativas à propriedade industrial 

registro de marcas, abertura de empesas. Esse cenário denota a predominância 

de discussões relacionadas à esfera técnica do setor. 

Em 1999 por meio da Lei n.º 9.782, é criada a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde e ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), assim, segue as diretrizes dessas entidades. De acordo 

com o art. 6° da referida lei:  

 

A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da 
população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de 
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos 
processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de 
portos, aeroportos e de fronteiras.  
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Com esse intuito o setor responsável pela produção de produtos advindos 

do tabaco é incluído como sendo de responsabilidade de regulamentação e 

fiscalização da ANVISA.  

Depreende-se da análise das peças regulatórias que o período de 1986 a 

1999 caracteriza-se por um processo de construção de base legal, com a 

construção de normas jurídicas que tornaram possível a regulação do setor de 

forma diferenciada dos demais setores produtivos. O principal objetivo neste 

período, em termos legais, tange a conscientização populacional sobre os riscos 

advindos do hábito tabagista e a construção do sistema de governança para 

viabilizar tal objetivo. 

Nota-se ainda que, no período apresentado, o Ministério da Saúde 

aparece como principal ator social que busca inserir a ideia de que fumar não é 

saudável e defende a importância do consumidor ser consciente sobre os riscos 

que incorre ao optar por consumir produtos tabagistas. Esse ministério inicia a 

mobilização dos demais ministérios federais para convidar a sociedade e a 

indústria tabagista para debater o tema. Assim, o campo institucional da indústria 

começa a ser fortemente regulamentado a partir da discussão entre os ministérios 

federais, associações empresariais do setor de comunicação e do setor tabagista.  

 

 

4.2.2 O campo institucional logo após a criação da ANVISA – 2000 a 2005  

 

A partir do cenário exposto surgiu uma nova geração de legislação que 

afeta o setor tabagista. Durante o período de 2000 a 2005 foram criadas peças 

regulatórias com potencial de impacto elevado nas operações da indústria do 

tabaco, essas são expressas no Quadro 10.  
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Ano Legislação 

2000 
Lei n.º 10.167 - proíbe uso de produtos fumígenos derivados do tabaco em aeronaves e 
demais veículos de transporte coletivo. E restringe a publicidade a pôsteres, painéis e 
cartazes, na parte interna dos locais de venda. 

2001 

- Port. MTE n.º 06 - Proíbe o trabalho do menor de 18 anos na colheita, beneficiamento ou 
industrialização do fumo. 
- Med. Prov. n.º 2.190-34 – Material de propaganda e as embalagens de produtos 
fumígenos derivados do tabaco devem conter advertências acompanhadas de imagens 
que ilustrem o seu sentido.  
- Res. Anvisa. n.º 46 - Estabelece os teores máximos permitidos de alcatrão, nicotina e 
monóxido de carbono presentes na corrente primária da fumaça dos cigarros 
comercializados no País. 

2002 

 - Res. ANVISA n.º 304 - Proíbe o uso de embalagens de alimentos que simulem as 
embalagens de cigarros ou que utilizem nomes de marcas pertencentes a produtos 
derivados do tabaco. 
- Port. n.º 1.498 - Confere certificados de honra ao mérito às instituições de saúde e de 
ensino que se destaquem em campanhas para o controle do tabagismo. Recomenda às 
instituições de saúde e de ensino a implantarem programas de ambientes livres da 
exposição tabagista ambiental. 
- Lei n.º 10.637 - Estabelece critérios para aplicação de impostos e compra de matéria-
prima para produção de cigarros. 

2003 

- Res. n.º 15- Proíbe venda de produtos derivados do tabaco pela Internet. 

- Lei n.º 10.702 - Proíbe venda de produtos derivados do tabaco a menores de 18 anos e 
em órgãos e entidades da administração pública. Proíbe que eventos esportivos tenham 
patrocínio de marcas de cigarro. 

- Res. ANVISA n.º 199- Regulamenta as frases de advertência do Ministério da Saúde 
exibidas durante a transmissão no país de eventos esportivos e culturais internacionais.  

- Res. ANVISA n.º 335 - Dispõe sobre a inserção de novas advertências, acompanhadas 
de imagens, nas embalagens e no material de propaganda dos produtos fumígenos 
derivados do tabaco.  

- Decreto de 1º de agosto de 2003 - Cria a Comissão Nacional para implantação da 
Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e de seus Protocolos. 

2004 

- Port. MS n.º 1.035 - Amplia o acesso à abordagem e tratamento do tabagismo para a 
rede de atenção básica e de média complexidade do Sistema Único de Saúde.  

- Port. MS n.º 442 - Aprova o Plano para Implantação da Abordagem e Tratamento do 
Tabagismo no SUS e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Dependência à 
Nicotina. 
- Port. n.º 1.034 - Institui grupo de trabalho para promover a inserção do tema “controle do 
tabagismo” no recurso didático do ensino à distância, promovido pelo Programa TV 
Escola. 

- Inst. Norm. RF n.º 396 - Aprova o Programa Gerador da Declaração Especial de 
Informações Fiscais relativas à tributação dos cigarros (DIF - Cigarros). 

2005 

- Dec. n.º 1.012 - Aprova o texto da Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco. 

- Port. M.S. n.º 2.608 - Define recursos financeiros do Teto Financeiro de Vigilância em 
Saúde para incentivar estruturação de ações de fomento a ambientes livres do tabaco, por 
parte das Secretarias Estaduais e Municipais. 

Quadro 10 – Legislação entre 2000 e 2005 relativa à indústria do tabaco no Brasil. 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

No período analisado, foi criado um conjunto de regras direcionadas para 

as operações de marketing, produção e de vendas da indústria do tabaco, que 

objetivam cercear o consumo do tabaco. Com relação às estratégias de 
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marketing, a principal lei é a de n.º 10.167 de 2000 que proibiu a veiculação de 

comerciais de produtos derivados de tabaco. No ano subsequente, as empresas 

também foram obrigadas a divulgar além das advertências sobre os males do 

fumo, imagens ilustrando tais consequências, essas foram constantemente 

atualizadas mediante novas resoluções da ANVISA. A Figura 3 apresenta 

algumas das imagens divulgadas no período. 

 

 

 
Figura 3 – Imagens determinadas para veiculação nas carteiras de cigarro. 

 

 

Assim, além de não ser permitido às empresas divulgar a imagem do 

cigarro pelas propagandas, essas foram obrigadas a divulgar imagens não 

agradáveis aos consumidores. Para melhor compreensão das mudanças 

causadas pela legislação em torno do marketing para as empresas de cigarro no 

período, foram ilustradas na Figura 4 as imagens veiculadas pela indústria de 

tabaco até a Lei n.° 10.167/ 2000. 
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Figura 4 – Propagandas de cigarro anteriores à regulamentação. 

 

 

Nota-se que os legisladores buscavam desconstruir a imagem do cigarro 

como símbolo de sucesso, saúde, liberdade e diversão, enfatizada até o ano 

2000. A restrição ao marketing foi intensificada por meio da proibição de marcas 

de cigarros como patrocinadoras de eventos esportistas, pela Lei n.º 10.702 

/2003. 

O processo de produção da indústria de tabaco também foi influenciado 

pela legislação. Como observado pela proibição, em 2001, do emprego de mão-

de-obra menores de 18 anos na cadeia produtiva do fumo e, pela determinação 

de quantidades máximas de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono contido no 

cigarro, por meio da Resolução n.° 46/2001. A temática relacionada a vendas de 

cigarro foi afetada pela Resolução n.°15, que proíbe a negociação do tabaco e 

seus derivados através da internet.  

A forte atuação da ANVISA na regulamentação na indústria do tabaco foi 

questionada pelos participantes do setor. Os dados da pesquisa revelaram 

intenso debate em torno da legitimidade da ANVISA, por meio da contestação das 

resoluções da Agência e da constitucionalidade de suas atribuições. 

O tema de maior embate girou em torno da divulgação de imagens nas 

carteiras de cigarros que ilustrassem as advertências escritas. O processo n.° 

0010786-26.2009.4.01.0000, julgado em 01/06/2009, questiona 

constitucionalidade da Lei n.º 9.294/96 alterada pela Medida Provisória n.º 

2.190/2001 que estabelece a circulação de frases de advertência nas embalagens 

de cigarros acompanhada de imagens ou figuras que ilustrem o sentido da 

mensagem. A decisão considerou a ação improvida, uma vez que: 
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A primeira vista, parece que as novas imagens estabelecidas para os maços de 
cigarros são realmente exageradas e, por isso, tendentes ao descrédito. Mas a esse 
julgo leigo responde a ANVISA que se trata de imagens metafóricas, criadas por um 
grupo de estudo multidisciplinar instituído pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, 
"atento ao resultado de diversas pesquisas de opinião realizadas". Seriam "fruto de 
estudos técnicos, de pesquisas e de um histórico de sucesso de mensagens e imagens 
de advertência". Imagens desse teor necessitam ser periodicamente renovadas para não 
perderem o impacto. (...) A mensagem tem sentido figurado. Quanto aos efeitos, não a 
possível, por meio de um julgamento leigo avaliar o impacto psicológico de sua 
veiculação. Assim, não há razão suficiente para afastar a discricionariedade técnica da 
Administração.  

 

A Resolução n.° 15/2003 também foi contestada nos tribunais. As 

empresas da indústria do tabaco entraram com ações individuais reivindicando o 

direito de negociar pela internet e utilizar mostruários eletrônicos dos seus 

produtos, especialmente para negociar com os compradores profissionais 

(distribuidores, atacadistas e varejistas). A resolução das jurisprudências dos 

processos n.º 0008990-92.2003.4.01.3400, julgado em 07/11/2005, e do n.º 

0007812-11.2003.4.01.3400, julgado em 06/12/2010, apesar de considerarem 

legitima a intenção da ANVISA, compreendeu que as empresas têm o direito de 

negociar com sua cadeia de distribuição pela internet. Assim, após considerações 

sobre o papel do poder público em promover a saúde, sobre o conflito de 

interesses existente no setor do fumo e destacar que o direito à vida deve 

sobrepor os direitos econômicos, a ação foi parcialmente provida. Porém, 

consideram que as empresas poderiam realizar negociação pela internet com 

seus compradores profissionais em portal restrito, resguardando os consumidores 

e os consumidores em potencial de acesso às informações. Estas contestações 

das empresas indicam que, numa primeira fase as empresas atuaram no sentido 

de se defenderem, restringir ou neutralizar os efeitos da legislação e desqualificar 

os órgãos de controle. 

Além da normatização da ANVISA, outras entidades ajudaram na 

constituição da regulação no período. As Portarias n.º 10498/2002 e n.º 

1034/2004 mostram a preocupação em mobilizar as entidades de ensino e saúde 

para adoção de campanhas de conscientização sobre os malefícios do 

tabagismo. Também foram mantidas ações em torno de aspectos tributários como 

observado pela Lei n.° 10.637/2002 e pela Instrução Normativa da Receita 

Federal n.° 396/2004.  
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O Ministério da Saúde, em 2004, começou a estruturação do SUS para o 

atendimento de fumantes como observado pelas Portarias n.º 1035 e n.° 442. A 

partir dessas peças regulatórias torna-se evidente a compreensão do fumante 

como doente que precisa de auxílio para abandonar o vício, inclusive por meio de 

medicação.  

A Convenção-Quadro para Controle do Tabaco adentra o campo 

institucional formal da indústria do tabaco brasileira a partir de 2003 com a 

formação de grupo de trabalho para discussão de seu conteúdo, em 2005 o texto 

foi aceito e no ano de 2006 a convenção foi promulgada. 

 

 

4.2.3 Geração de Leis Após a Aprovação do Texto da Convenção-Quadro Para 

Controle do Tabaco (CQCT) 

 

De acordo com o artigo 3 da Convenção-Quadro, anexa ao Decreto n.° 

5.658, a convenção e seus protocolos objetivam:  

 

(...) proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências 
sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à 
fumaça do tabaco, proporcionando uma referência para as medidas de controle do 
tabaco, a serem implementadas pelas Partes nos níveis nacional, regional e 
internacional, a fim de reduzir de maneira contínua e substancial a prevalência do 
consumo e a exposição à fumaça do tabaco.  

 

O tema com maior espaço na Convenção-quadro envolve medidas para 

redução da demanda por tabaco. Essas se referem às políticas de elevação de 

impostos e preço, proibição de importação de produtos tabagistas, ações de 

conscientização do público, restrições a toda forma de publicidade de produtos 

tabagistas. Ainda foi abordada a questão da proteção contra a exposição à 

fumaça do tabaco. O artigo 8 ressalta que “as Partes reconhecem que a ciência 

demonstrou de maneira inequívoca que a exposição à fumaça do tabaco causa 

morte, doença e incapacidade”, assim, devem ser adotadas medidas de controle 

para que não fumantes sejam preservados contra a fumaça do tabaco. Além 

disso, a convenção-quadro destaca a necessidade de criar rede de atendimento e 

apoio ao público que deseja deixar de fumar. 
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O documento também contempla medidas para redução da oferta do 

tabaco. Estas abarcam a adoção de políticas públicas para a redução de mercado 

ilegal de cigarros, proibição de vendas para menores e apoio a atividades 

econômicas alternativas à produção do tabaco e seus derivados.  

Diversas ações listadas no documento da Convenção-quadro já vinham 

sendo adotados pelo Brasil. Porém, o respaldo do consenso internacional sobre a 

assertividade das ações favoreceram a maior rigidez da legislação e a inclusão de 

novas medidas sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As peças 

regulatórias lançadas a partir de 2005 estão descritas no Quadro 10. 

 

 

Ano Legislação 

2006 

- Port. MS n.º 300 - Institui o programa “Ministério da Saúde Livre do Tabaco". 

- Dec. nº 5.658 - Promulga a Convenção-Quadro sobre Controle do Tabaco. 

- Decreto n.º 6.006 - Estabelece as alíquotas de incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) sobre os cigarros. 

- Port. n.º 399 - Divulga o Pacto pela Saúde 2006. 

2007 

- Res. ANVISA n.º 10 - Substitui, na propaganda e nas embalagens dos produtos, a logo e 
o telefone do serviço Disque Pare de Fumar pelo logo e telefone do serviço Disque Saúde 
(0800-61-1997). 
- Lei n.º 11.488 - Obriga os fabricantes de cigarros a instalarem equipamentos contadores 
de produção e que permitem o controle e rastreamento dos produtos em todo o território 
nacional. 
- Res. ANVISA n.º 90 - Dispõe sobre o registro de dados cadastrais dos produtos 
fumígenos derivados do tabaco.  

- Port. MS n.º 1.680 - Institui comissão para promover a internalização da Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco no âmbito do Sistema Único de Saúde (CIMICQ).  

- Dec. n.º 6.072 - Eleva a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre 
cigarros. 

- Inst. Norm. Receita n.º 753 - Eleva os valores do IPI incidentes sobre os cigarros.  

2008 
Res. ANVISA nº 54 - dispõe sobre as embalagens de produtos fumígenos derivados do 
tabaco.  

2009 

- Leis Estaduais n.º 16239, 13.541 e 5.517 – Criam ambientes de uso coletivo livres de 
produtos fumígenos. 
- Leis Municipais n.º 13.254, 7.651, 8713 e 3337 - Criam ambientes de uso coletivo livres 
de produtos fumígenos. 
- Res. ANVISA nº 46 - Proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de cigarro 
eletrônico. 
- Dec. nº 6.809 - Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 
- TIPI. 
- Lei n.º 12.024 - Altera base de cálculo da contribuição mensal devida pelos fabricantes 
de cigarros para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).  

2010 

- Leis Estaduais nº 3.441, 745, 1.969 e 8958 - Criam ambientes de uso coletivo livres de 
produtos fumígenos. 

- Dec. Nº 45.489 e 42.121 - Restrição ao consumo de cigarros e similares. 
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- Leis Estaduais n.º 2.157, 11.910, 6.872, 13.275, 16.744, 3.576, 4.307, 9.220, 9.256, 
14.436, 14.874 e 18.552 - Restrição ao fumo, mas com permissão de fumódromos. 

- Leis municipais n.º 3.620, 3.274, 4.943, 150, 1.764, 11.760, 5.636, 456, 8.097, 11.813, 
5.414, 1.364 e 1357- criam ambientes de uso coletivo livres de produtos fumígenos. 

- Lei 6.861- Define medidas para combate ao tabagismo no município. 

- Leis municipais nº 6.226, 8.811, 5.278, 7932, 8.042, 3.756, 2.824 e 3.201 - Restrição ao 
fumo, mas com permissão de fumódromos. 

2011 

- Leis estaduais n.º 12.188 e 7.233 - cria ambientes de uso coletivo livres de produtos 
fumígenos. 

- Lei n.º 7.484 - Proíbe o fumo nas áreas internas que específica.  

- Inst. Norm. ANVISA 03 - Especificação sobre fumódromos.  

- Lei Federal n.º 12.546 - cria ambientes de uso coletivo livres de produtos fumígenos. 

- Lei Municipal n.º 8.269 - Proibição do fumo em pontos de transporte coletivo. 

- Leis municipais n.º 5.757 e 6.775 - cria ambientes de uso coletivo livres de produtos 
fumígenos. 

Quadro 11 – Legislação entre 2006 e 2011 relativa à indústria do tabaco no Brasil 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

 

Com relação à restrição à demanda por produtos derivados do tabaco, 

observa-se, desde o ano de 2004, a preocupação em preparar a rede pública o 

atendimento de fumantes que desejam parar de fumar.   

Seguindo as orientações contidas na Convenção-quadro, foram criadas 

ainda diversas leis, de âmbito municipal e estadual, proibindo o consumo de 

produtos fumígenos em recintos fechados. O rigor dessas leis diferencia-se em 

cada região brasileira; algumas permitiam a existência de fumódromos enquanto 

outras, não. As sanções também eram determinadas de forma específica, 

variando de pequenas multas a valores significantes e fechamento do 

estabelecimento que infringisse a lei. Em algumas autarquias, o fumante também 

era responsabilizado e punido caso praticasse seu hábito em local fechado. Em 

2011 passa a vigorar no Brasil a Lei Federal n.º 12.546 que proíbe o consumo de 

produtos fumígenos em recintos públicos fechados. 

A Resolução da ANVISA nº 54/2008 intensificou a campanha de restrição 

à demanda por cigarros por meio da divulgação de imagens que buscar alertar 

sobre os riscos do cigarro. No entanto, empresas do setor entraram com ações na 

justiça por considerarem as imagens demasiadamente fortes e que não revelam a 

verdade sobre o produto. As imagens estão ilustradas na Figura 5. 
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Figura 5 – Imagens determinadas pela Resolução ANVISA nº 54/2008  

 

 

Foram impetrados 12 processos que aludem à temática exposta. Em 

aproximadamente 92% dos casos, as decisões foram a favor da ANVISA. Os 

argumentos favoráveis abrangem aspectos constitucionais e incluem a 

Convenção-quadro para o Combate do Tabaco, conforme apresentado no 

processo 2008.04.00.046270 com decisão em 31/03/2009: 

 

A veiculação obrigatória das imagens e frases discutidas atende aos requisitos da 
proporcionalidade, dada a adequação da medida visando a advertência constitucional, a 
necessidade da utilização de advertência forte e vigorosa em face dos efeitos do 
tabagismo e a ponderação dos direitos e bens constitucionais veiculada pela 
Constituição ao determinar ao Poder Público o desenvolvimento de política pública 
advertindo os malefícios do produto. Incorporarão ao ordenamento jurídico nacional da 
Convenção-Quadro para o Combate do Tabaco, no leque dos instrumentos jurídicos 
internacionais de proteção de direitos humanos.  

 

A empresa Souza Cruz foi uma das empresas que conquistou o direito de 

não veicular as imagens ilustradas. A justificativa para a decisão do processo n.° 

200851010236323 em 16/11/2011 foi: 

 

O poder de regulamentação da ANVISA não pode se sobrepor ao direito de o 
fabricante de cigarros de ter seu produto veiculado de forma legitima. 2 - A fabricação e 
comercialização de cigarros a uma atividade licitam, tributada, sujeita a todas as 
chancelas e requisitos da legislação. Portanto, não a licito sujeitar as empresas de 
fabricação de tabaco a veicular em seus produtos imagens que não guardam relação 
com a realidade. 
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Ainda com relação às imagens exigidas pelas resoluções citadas, foram 

impetradas ações relacionando-as à degradação moral dos fotografados e 

daqueles que são expostos às imagens. No entanto, como ocorreram com os 

demais casos, as práticas de legislação da ANVISA foram consideradas legais e 

necessárias para promoção da saúde pública. 

Com relação à restrição da oferta ressalta-se a rápida ação da ANVISA 

em torno da inovação da indústria do tabaco. A indústria lançou em 2009 os 

chamados cigarros eletrônicos. No mesmo ano, a ANVISA formulou a Resolução 

n.º 46 proibindo a comercialização do produto no Brasil. 

Outra ação de restrição à oferta de produtos oriundo do tabaco é a maior 

fiscalização e tributação da produção de cigarros. O principal imposto utilizado 

como meio de política pública no setor é Imposto sobre Produto Industrializado 

(IPI) sendo alvo de três peças regulatórias no período (Decreto n.° 6.006/2006; 

Leis n.º 6.072/2007 e 6.809/2009), também foi alterada a base de cálculo para o 

cálculo do PIS/PASEP em 2009. A Secretaria da Receita Federal também tem 

trabalhado na fiscalização do setor e para tanto implantou o sistema de 

rastreamento do cigarro em território nacional e aumentou o trabalho em torno da 

fiscalização e contrabando e descaminho de cigarros no Brasil. 

Com relação ao crime de contrabando e/ou descaminho, observa-se que, 

no período de 1994 a 2012, foram identificadas 309 ementas centralizadas na 

temática “tráfico e/ou descaminho de cigarros”. De acordo com o Código Penal 

brasileiro, art. 334, o contrabando refere-se à importação ou exportação de 

mercadoria proibida e o descaminho trata do não pagamento de tributos sobre a 

entrada, saída ou consumo de mercadorias. Observa-se por meio do Gráfico 4 

que ocorreu um aumento expressivo de julgamentos desse tipo de casos entre os 

anos de 2007 a 2012.  
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Gráfico 4 – Evolução do número de processo julgado sobre contrabando e/ou descaminho no 
Brasil 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

 

Os argumentos para condenação ou absolvição dos sujeitos acusados de 

descaminho e/ou contrabando giram em torno do julgamento da aplicabilidade do 

princípio da insignificância (crime de bagatela). Segundo o Supremo Tribunal 

Federal- STF: 

 

 O princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar a própria 
tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime, por isso, sua 
aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da 
pena ou não sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-se necessária a presença de 
certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a 
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (exemplo: o furto de 
algo de baixo valor). Sua aplicação decorre no sentido de que o direito penal não se 
deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em 
lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo 
importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem 
social.   

 

O princípio da significância não é descrito explicitamente nas leis 

brasileiras, havendo margem para o subjetivismo dos juízes que analisam o caso 

concreto. No que tange aos julgamentos relacionados ao cigarro nota-se que tal 

princípio tem sido embasado em diferentes linhas de argumentação. Uma linha de 

análise toma como base o valor monetário do delito, existindo duas formas de 

jurisprudenciais nesse sentido: uma considera como base para investigação da 

materialidade o valor da mercadoria apreendida, enquanto em outra linha de 
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análise observa o valor do tributo iludido, fato exemplificado no seguinte caso 

concreto: 

 

1° STF - Processo: 0075346-74.2009.4.01.0000 - Data Decisão: 02/02/2010  
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL - CRIME DE DESCAMINHO - ART. 334, § 10, 
C, DO CODIGO PENAL - MERCADORIA DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA 
(CIGARROS) - TRIBUTO ILUDIDO DE VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00 - ART. 20 
DA LEI 10.522/2002 - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE-
PRECEDENTES DO STF. I - A aplicação do princípio da insignificância, no caso de 
crime de descaminho, encontra-se, hoje, pacificada no âmbito das duas Turmas do 
Supremo Tribunal Federal, que se manifestaram no sentido de que "a análise quanto à 
incidência, ou não, do princípio da insignificância na espécie deve considerar o 
valor objetivamente falado pela Administração Pública para o arquivamento, sem baixa 
na distribuição, dos autos das ações fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da 
União (art. 20 da Lei 10.522/02), que hoje equivale à quantia de R$ 10.000,00, e no o 
valor relativo ao cancelamento do credito fiscal (art. 18 da Lei 10.522/02), equivalente a 
R$ 100,00", em face da natureza subsidiada e fragmentaria do Direito Penal, que só 
deve ser acionado quando os outros ramos do Direito não sejam suficientes para a 
proteção dos bens jurídicos envolvidos (HC 96.309-9/RS, Rela. Min. Carmen Lucia, 
Turma do STF, unanime, julgado em 24/03/2009, n. 75, divulgado em 23/04/2009 e 
publicado em 24/04/2009; HC 96.374-9/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma do STF, 
unanime, julgado em 31/03/2009, We n. 75, divulgado em 23/04/2009 e publicado em 
24/04/2009). II - Na espécie, as mercadorias de procedência estrangeira apreendidas, 
desacompanhadas de documentação legal - 1.345 (um mil, trezentos e quarenta e cinco) 
pacotes de cigarro - foram avaliadas em R$ 7.409,85 (sete mil quatrocentos e nove reais 
e oitenta e cinco centavos). III - Consoante à jurisprudência do colendo STF, para fins de 
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho deve ser observado o 
valor do tributo iludido, e não o valor das mercadorias descaminhadas. IV - Em se 
tratando de cigarros (tabaco), o tratamento tributário e administrativo das importações, 
conforme consta do site da Receita Federal, não se restringe ao Imposto de Importação - 
II (alíquota de 20%), incluindo também o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
(alíquota de 330%), PIS (alíquota de 1,65%) e COFINS (alíquota de 7,60%). V – 
Portanto, o valor do tributo iludido, evidentemente, supera, em muito, o quantum de 
R$10.000,00 (dez mil reais), previsto no art. 20 da Lei 10.522/2002, sendo, pois, 
inaplicável o principio da insignificância, conforme entendimento sobre o assunto, 
consolidado pela Corte Maior. VI - Ordem denegada.  

 

Além dessas linhas de argumentação, observa-se a tendência, a partir do 

ano de 2011, de julgar a significância com base na lesão jurídica provocada, 

considerando que o cigarro causa danos à saúde pública e à indústria nacional. 

Ressalta-se que o Tribunal Federal Regional da 1° região é o que apresenta 

maior número de ações embasado nessa linha argumentativa, a exemplo da 

ementa descrita:  

 

1° STF - Processo: 0017326-12.2009.4.01.4100 - Data Decisão: 
05/07/2011Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO. CONTRABANDO. CIGARROS. PENA DE PERDIMENTO. EXTINCAO DA 
PUNIBILIDADE POR ANALOGIA AO ART. 9° DA LEI NO 10.684/03. 
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. 1. O delito 
praticado configura hipótese de contrabando, e não de descaminho, uma vez que a 
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importação de cigarro é proibida no Brasil. 2. Não é aplicável o tratamento dado pelo 
artigo 90 da Lei n° 10.684/2003 aos crimes do art. 334, caput, do Código Penal, a 
mingua de previsão legal. O aludido dispositivo legal tem incidência restrita aos crimes 
definidos nos artigos 10 e 20 da Lei n° 8.137/1990, bem como aos descritos nos artigos 
168-A e 337-A do Código Penal. 3. O princípio da insignificância não tem aplicação no 
crime de contrabando de cigarros, uma vez que se tutela a saúde, a higiene, a moral e a 
ordem pública, quando se trata de mercadorias proibidas, e até a indústria nacional, 
protegida pelas barreiras alfandegarias. 4. Recurso em sentido estrito provido.  

 

Diante do apresentando, depreende-se que o estado vem dando maior 

atenção à redução do comércio ilegal de cigarro. E há uma tendência de aumento 

de rigor nos julgamentos devido a maior compreensão do impacto do cigarro na 

saúde pública, não havendo apenas preocupação com o não recolhimento de 

impostos.  

  

 

4.2.4 A construção de frame: de Consumidor à Paciente  

 

Por meio da análise da legislação e jurisprudências foi possível perceber 

que, ao longo do tempo, os argumentos em torno das temáticas relacionadas à 

indústria do tabaco foram gradualmente transformados. Isto é, foram construídos 

novos frames, ou em outras palavras, novos quadros de entendimento, sobre o 

fumante e sobre a indústria do tabaco. 

De acordo com o exposto no item 4.2.1 desta dissertação, no período 

entre 1988 e 1999, ainda que houvesse ações de regulação sobre a indústria do 

tabaco, o processo de compreensão sobre os malefícios do cigarro é inicial, as 

articulações ocorrem ainda na esfera interna do governo e com as organizações 

que favoreciam a imagem positiva do cigarro. Deste modo, a imagem que vinha 

sendo construída pela indústria tabagista com relação ao fumante, permaneceu 

no período. A abordagem no âmbito legal que pode ser depreendida do período é 

o fumante como consumidor de um produto que prejudica a saúde. Assim, 

defende-se o direito do consumidor de ter informação completa sobre o produto. 

Todo esforço empreendido pela legislação é alertar que o tabaco é indutor de 

diversas doenças graves. 

Essa imagem começa a ser transformada após a criação da ANVISA, no 

período entre 1999 e 2005. Pois a principal forma de comunicação entre as 

empresas do setor de tabaco com seu público, os comerciais veiculados na 
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televisão, foi bloqueada e os reguladores tornaram mais rigorosas a veiculação 

dos efeitos do cigarro na saúde. O início da compreensão do consumidor de 

cigarros como paciente torna-se evidente na portaria do Ministério da Saúde 

442/2004, quando ocorre a articulação do Sistema Único de Saúde (SUS) para 

atendimento dos fumantes. O Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, 

contido na referida portaria, descreve que: 

 

É considerado fumante o indivíduo que fumou mais de 100 cigarros, ou 5 maços 
de cigarros, em toda a sua vida e fuma atualmente. É considerado dependente de 
nicotina, o fumante que apresenta três ou mais dos seguintes sintomas nos últimos 12 
meses: a - forte desejo ou compulsão para consumir a substância, no caso, nicotina; b - 
dificuldade de controlar o uso da substância (nicotina) em termos de início, término ou 
nível de consumo; c - quando o uso da substância (nicotina) cessou ou foi reduzido, 
surgem reações físicas devido ao estado de abstinência fisiológico da droga; d - 
necessidade de doses crescentes da substância (nicotina) para alcançar efeitos 
originalmente produzidos por doses mais baixas, evidenciando uma tolerância a 
substância; e - abandono progressivo de outros prazeres ou interesses alternativos em 
favor do uso da substância (nicotina), e aumento da quantidade de tempo necessário 
para seu uso e/ou se recuperar dos seus efeitos; f - persistência no uso da substância 
(nicotina), apesar da evidência clara de consequências nocivas à saúde.  
 

O tratamento para os fumantes portadores dos sintomas descritos é 

medicamentoso e comportamental-cognitivo, tornando notória nova abordagem 

sobre o fumante. O entendimento do tabagismo como doença também pode ser 

observado por meio de processos judiciais em que se observa a inclusão do 

tabagismo como uma morbidade que levam ao requerimento de aposentadorias, 

seguros e afastamento de trabalho. O Gráfico 5 demonstra a o crescimento desta 

abordagem ao longo do tempo.  

 

 

Gráfico 5 – Evolução do número de jurisprudência que abordam o tabagismo como doença  
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
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No Gráfico 5, observa-se o crescimento de julgamentos que abordam o 

tabagismo como doença. Exemplo dessa abordagem é o trecho da ementa 

referente ao processo 0002683-88.2005.4.03.9999 julgado em 18/07/2005: 

 

 (...) O laudo médico atesta ser a autora portadora de "hipertensão arterial sistêmica 

maligna, doença mental, neuropatia, tabagismo, dislipidemia mista, cardiopatia 

isquêmica e obesidade", concluindo apresentar a mesma incapacidade total e definitiva 

para o exercício de atividade laborativa remunerada.  

 

O mesmo sentido pode ser observado no processo n° 0031827-

34.2010.4.03.9999, 3 região, julgado em 18/01/2011: 

 

 (...) Embora o laudo pericial ateste não haver incapacidade para o trabalho, afirma que 

o autor apresenta alcoolismo crônico, convulsão alcoólica e tabagismo. Afirma o perito 

médico que a dependência a nicotina e ao álcool não são desleixo e sim dificuldade no 

controle dos impulsos.  

 

A adoção da Convenção-quadro, além de estimular a criação de leis 

municipais, estaduais e federais para a criação de ambientes livres do tabaco, 

também fortaleceu o argumento de que o cigarro é questão de saúde pública. 

Destacam-se também as jurisprudências analisadas que permitem a reflexão 

sobre os efeitos do cigarro na produtividade da força de trabalho de diversos 

setores econômicos, da intersecção entre o campo institucional da indústria do 

tabaco com os demais campos organizacionais, inclusive com a esfera pública 

gerando impacto não apenas com custos na saúde, mas também no orçamento 

previdenciário. 

As mudanças na forma de conceituar o fumante afetam as empresas da 

indústria tabagista, pois, como foi descrito ao longo desta análise, as empresas 

que estão envolvidas no processo produtivo do tabaco e seus derivados estão 

perdendo direitos, ao longo dos anos, diante do entendimento de que sua 

atividade gera dependência química e transforma os consumidores em doentes. 

Esse processo tem sido acentuado após a Convenção-quadro que mostra o 

consenso internacional sobre o tema.  
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Assim, cabe avaliar como empresas do setor têm respondido ao 

panorama de transformações no campo institucional formal da indústria do tabaco 

exposto. Com essa finalidade, neste trabalho, foram analisados os relatórios de 

administração da empresa Souza Cruz S/A. 

 

4.3 ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS E CONTEÚDOS TEMÁTICOS CONTIDOS 

NOS RELATÓRIOS DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SOUZA CRUZ S/A 

 

A análise dos relatórios da administração da empresa Souza Cruz S/A, 

referente ao período de 1986 a 2012, se deu em torno dos eixos-temáticos e 

elementos de retórica pathos, logos e ethos identificados no período. Foram 

submetidos à análise 193 recortes dos relatórios da administração, conforme 

descrito na metodologia. Primeiramente, foi realizada a descrição das impressões 

quantitativas dos trechos, seguida pela apresentação dos conteúdos e elementos 

retóricos identificados nos Relatórios da Administração. 

 

4.3.1 Análise descritiva dos Relatórios da Souza Cruz S/A  

 

Durante o período de 1986 a 2012, com 49% das 193 mensagens, 

prevaleceu o discurso voltado para beneficiar a imagem da empresa (ethos), 

seguido por argumentações com características logos (38%) e, por fim, foi 

verificado que 13% das mensagens possuíam características 

preponderantemente pathos, como ilustrado do Gráfico 6. 

 

 



97 

 

 
Gráfico 6 – Elemento retórico preponderante nos RA’s da Souza Cruz S/A entre 1986 a 2012 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

A prevalência de elementos retóricos ethos demonstra a preocupação da 

empresa em manter sua credibilidade com as partes interessadas em sua 

atividade, visto que esse elemento remete à capacidade de gerar benefícios à 

sociedade e melhora da imagem empresarial. 

Esses argumentos retóricos evoluíram entre 1986 e 2012 de forma 

crescente. No Gráfico 7 observa-se que os três elementos de retórica passaram a 

ter maior frequência de uso no discurso organizacional veiculado por meio do 

Relatório da Administração.  

 

 

 
Gráfico 7 – Evolução Quantitativa de Elementos de Retórica  
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
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O elemento ethos aparece com maior ênfase entre as abordagens, tendo 

sido superado por argumentações e apelos logos apenas entre 1994 e 1997. O 

elemento pathos apresenta a menor participação no discurso da Souza Cruz S/A. 

É importante observar que, antes de 1999, esse recurso não foi identificado nos 

RA’s, mantendo participação desde então. 

Com relação às temáticas, pela análise latente dos trechos selecionados 

dos Relatórios de Administração, observa-se que o tema Responsabilidade Social 

e Ambiental foi recorrente com 33% do total das mensagens. Na sequência, como 

observado no Gráfico 8, aparecem as categorias temáticas que tiveram entre 10% 

e 16% de participação na comunicação empresarial com as partes interessadas, 

sendo essas: mercado, resultado e concorrência desleal. E, por fim, com 

aproximadamente 5% de participação no total discutido ao longo do tempo, tem-

se as categorias tributos, movimentos antitabagistas, investimento e tecnologia.  

 

 

 

Gráfico 8 – Categorias temáticas observadas nos Relatórios de Administração da Empresa Souza 
Cruz S/A – 1986 a 2012 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

As temáticas apresentadas, como mencionado, fizeram parte de trechos 

do RA com característica de persuasão. Deste modo, possuem conexão com um 

contexto específico que se modifica ao longo do tempo. A Tabela 1 demonstra a 

distribuição dos temas no período analisado. 

No período inicial da análise, o principal tema submetido à retórica foi o 

Mercado, tendo sido utilizado ininterruptamente entre 1986 e 1994. O tema 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Tecnologia

Investimento

Movimentos anti-tabagistas

Tributo

Concorrência desleal

Resultado

Mercado

Responsabilidade Social e Ambiental
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Responsabilidade Social também foi abordado no período, assim como, 

Resultado, Investimento e Tributo. Ainda no ano de 1994, a temática 

Concorrência Desleal foi introduzida e se tornau, desde então, constantemente 

presente nos RA’s.  

Aparentemente, a partir de 1995, ocorreu um deslocamento do eixo 

temático, com a redução à ênfase em Mercado e concentração em 

Responsabilidade Social, Resultado, Concorrência Desleal, além de surgirem as 

categorias Tecnologia e Movimento Antitabagista. Comparando a análise 

descritiva da Tabela 1 ao Gráfico 7 referente a evolução dos elementos de 

retórica, nota-se que, também após 1995, mais especificamente no ano de 1999, 

começaram a ser utilizado elementos retóricos pathos e, assim, identificam-se 

mudanças na tendência de uso dos elementos retóricos. Pois até 1995 havia 

tendência de crescimento de elementos Logos no recurso retórico, sendo 

revertido para apelos ethos. Além disso, ocorreu aumento quantitativo de partes 

dos textos dos RA’s com utilização de todos os elementos retóricos desde então. 

Ano 
Responsabilidade 

Social e 
Ambiental 

Mercado Resultado 
Concorrência 

desleal 
Tributo 

Movimento 
antitabagista 

Investimento Tecnologia 

1986 1 2 
 

 
 

 1  

1987 1 1 1  1  1  

1988 1 1 1      

1989  2       

1990  3       

1991  2 1      

1992  1       

1993 1 4       

1994  1  1 1    

1995  
 

 1 1 1   

1996 1 2 1 1 
 

2 3 2 

1998 1  1 1 1 1  1 

1999 1  1 2 1 1  
 

2000 1  2 1  4  3 

2001 1  2 2  1  1 

2002 2  1 1  1 1 
 

2003 2 1 1 3    1 

2004 5 
 

2 1     

2005 4 1 1 1     

2006 4 1 2 1 1  1  

2007 7 
 

1 2 1  1 2 

2008 3 1 1 1 1  
 

 

2009 11 1 2 2 2  2  

2010 7 2 2 1 
 

 1  

2011 6 2 3 2 1    

2012 4 3 2 
 

1 1   

Tabela 1– Distribuição da temática nos Relatórios da Administração da empresa Souza Cruz S/A (1986-2012)  

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
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Para Burke (1966), a retórica é uma forma de defender e/ou justificar um 

ponto de vista da realidade. Para Campbell (2004), as mudanças institucionais 

são observadas por meio de novas ideias que são disseminadas no campo 

institucional. Os relatórios da Souza Cruz indicam que, em 1995, inicia o processo 

de defesa de ponto de vista da Empresa, sobre as mudanças institucionais que 

vinham ocorrendo no campo desde a década de 1970.  

Deste modo, a observação primária dos Relatórios de Administração da 

Souza Cruz S/A leva a análise a ser divida em dois períodos: entre 1986 e 1994, 

intitulada como “ênfase no argumento mercado”; e entre 1995 e 2012, “resposta 

ao antitabagismo”.  

 

 

4.3.2 Ênfase no argumento mercado – 1986 a 1994  

 

 

Como mencionado anteriormente e ilustrado na Figura 4, o tema Mercado 

foi constantemente abordado entre 1986 e 1994 nos Relatórios da Souza Cruz 

S/A, conforme ilustra no Quadro 12.  

 

 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

                  

Mercado                   

Resultado                   

Investimento                   

Concorrência 
desleal 

                  

Quadro 12 – Linha do tempo das temáticas contidas nos Relatórios da Administração da empresa 
Souza Cruz S/A – 1986 a 1994 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

Para compreender quais motivos levaram a esse cenário, faz-se 

necessário vincular os conteúdos das RA’s ao contexto do ambiente institucional 

em que a organização estava imersa, uma vez que, nessa dissertação, um dos 

principais pressupostos é que os relatórios contábeis sofrem a influência do 
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contexto social ao serem produzidos e que podem ser utilizados pelas 

organizações intencionalmente para responder a mudanças desse ambiente. 

Nota-se que a década de 1980 foi caracterizada por um período de 

elevados índices de inflação em que foram colocados em prática diversos planos 

econômicos que tentavam controlar essa variável macroeconômica, dentre os 

quais se destacam os planos Cruzado (1986), Bresser (1987) e Verão (1989), que 

tinham em comum a compreensão de que a inflação era causada por 

mecanismos de indexação. Esse processo levava os agentes econômicos a 

incorporarem os índices de elevação de preços de um período anterior aos preços 

presentes, fazendo com que os níveis inflacionários permanecessem elevados ao 

longo do tempo. Deste modo, os planos econômicos citados adotaram políticas de 

congelamento de preços que, consequentemente, afetaram o planejamento 

empresarial (Gremaud et al., 2004).  

O contexto descrito começou a ser ressaltado pela empresa Souza Cruz 

S/A em 1986, a exemplo deste texto: 

 

Com a introdução do Plano Cruzado em 28 de fevereiro os preços ficaram 
congelados em níveis perto de 95% abaixo dos seus custos reais, visto que estes 
haviam sofrido os efeitos da elevada inflação dos meses de janeiro e fevereiro. Esta 
situação perdurou até 16 de setembro, data em que o IPI foi reduzido de 54,64% para 
50%, Esta redução foi equivalente a um aumento, para a indústria, de 27,5%, sem, 
contudo, afetar o consumidor. Em função desses fatores, a Companhia foi obrigada a 
tomar uma série de providências para fazer face à redução de rentabilidade do setor de 
cigarros: a suspensão, a partir de agosto, de toda a propaganda; a retirada do mercado 
de diversas marcas de baixo volume de contribuição; a reorganização da distribuição e a 
racionalização dos estoques de matérias-primas. Embora algumas dessas medidas 
tenham implicado certos riscos, foi possível administrar a Empresa durante esse período 
sem que tivessem sido comprometidas suas funções básicas. ([Grifos nossos] Souza 
Cruz,1986). 

 

Nota-se que a empresa divulga a sua compreensão da conjuntura 

econômica e descreve a forma que esta impactou nos seus resultados. Essa 

argumentação ocorre por meio de fundamentos lógicos para justificar a redução 

de rentabilidade do setor. Entretanto, ao final da mensagem a empresa procura 

reverter o cenário desfavorável ao salientar sua capacidade de enfrentar 

adversidades diante de uma situação de elevado risco. Assim, o elemento retórico 

predominante deste fragmento do texto é logos com justificação apoiada nas 

mudanças do mercado. 
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Ainda no RA de 1986, a empresa aborda questões que demonstram a 

importância da empresa privada no cenário econômico, enfatizando a temática da 

Responsabilidade Social e Ambiental. 

 

A empresa privada tem um papel preponderante a desempenhar. De um lado 
investindo na ampliação e aprimoramento dos fatores de produção e, 
consequentemente, gerando novos empregos e contribuindo para, uma melhor 
distribuição de renda. De outro - e no estrito cumprimento de suas responsabilidades 
sociais -, desenvolvendo tecnologia, elevando a qualificação da mão-de-obra e não se 
limitando a produzir e comercializar bens, mas, ao contrário, integrando-se totalmente à 
comunidade em que atua. Para que possa bem desempenhar esses papéis, entretanto, 
é fundamental que à iniciativa privada seja assegurado o justo equilíbrio entre 
investimento e remuneração, desempenho e lucro. Pois somente esse equilíbrio lhe 
permitirá estabilidade para gerir seus negócios e, assim, poder contribuir para o 
desenvolvimento que a Nação requer ([Grifos nossos] Souza Cruz,1986). 

 

A Souza Cruz aborda a temática de responsabilidade social para destacar 

sua preocupação com a estruturação do mercado e atuação do governo que 

interferia diretamente na formação do preço de seus produtos.  A 

responsabilidade do governo também foi destaque na temática Investimento. 

 

Os grandes complexos agroindustriais do País - entre os quais nos incluímos -, 
integrados com setores da agricultura, têm conquistado relevantes posições para o Brasil 
nos competitivos mercados internacionais. São sistemas prósperos, economicamente 
estáveis, que possuem ainda expressivo potencial de desenvolvimento. Tudo nos leva a 
crer, porém, que durante longo tempo ainda o potencial de crescimento desse e de 
outros setores da economia excederá a capacidade de investimentos do País. Por isso 
ao fixar os rumos estratégicos da economia, o modelo econômico terá de definir também 
quais serão os investimentos prioritários e suas origens. E essa definição não poderá 
ocorrer sem sólido apoio de toda a sociedade ([Grifos nossos] Souza Cruz,1986). 

 

Nesse trecho a empresa destaca sua capacidade de crescimento 

econômico e a necessidade de apoio governamental para viabilizar seu 

crescimento, fazendo apelo à sociedade para que discuta o assunto. É importante 

observar que a empresa destaca sua atuação como integrante do complexo 

agroindustrial. Em 1987, a empresa prossegue em seu discurso: 

 

As empresas do grupo Souza Cruz, cônscias do papel que lhes toca, têm 
procurado sempre o melhor desempenho. A despeito das dificuldades encontradas para 
a obtenção de uma remuneração adequada de seus investimentos, particularmente no 
que diz respeito ao seu produto principal, a Souza Cruz não se tem furtado a investir no 
e para o futuro - modernizando fábricas, tecnologia de processos e produtos; inovando 
em distribuição; ampliando as áreas de treinamento; investindo em biotecnologia vegetal 
e em programas culturais. Pretendemos fazer ainda mais, somando esforços aos de toda 
a comunidade empresarial brasileira. Não desejamos apenas sobreviver, mas também 
prosperar e progredir ([Grifos nossos] Souza Cruz,1987). 
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Nota-se que a organização mantém sua preocupação com as restrições 

impostas ao setor produtivo. Em especial porque, a partir de 1987, tem inicio o 

plano Bresser que, além do congelamento de preços, adota política fiscal 

restritiva, isto é, elevação da carga tributária (Gremaud et al., 2004). Nesse 

sentido, a Souza Cruz também se posiciona: 

 

Até o final de 1987, lamentavelmente, não havia sido concedida à isenção de 
Imposto de Renda sobre os resultados desta atividade, obtida regularmente desde 1980 
e que permitiu à Indústria alcançar em poucos anos de atividade, posição elevada na 
pauta de exportações de produtos brasileiros ([Grifos nossos] Souza Cruz,1987). 

 

A empresa, ao destacar sua insatisfação em relação à postura do governo 

no que tange a política tributária, coloca luz sobre os benefícios que o estado 

estaria deixando de auferir por não atender às expectativas do setor tabagista. 

Assim, busca por meio da lógica mostrar que os interesses da Empresa vão ao 

encontro dos interesses públicos de elevar as exportações. 

Além desse ponto, o comércio internacional continua a ser abordado em 

1988, como pode ser observado: 

 

A atividade de exportação de fumo voltou a apresentar elevado índice de 
crescimento, de 25,4%, representando uma receita de USS 156.3 milhões, contra US$ 
124.6 milhões em 1987. Este resultado, no ambiente de alta competitividade do mercado 
internacional. Este resultado serve para demonstrar o elevado grau de aceitação do 
fumo brasileiro comercializado pela Companhia, resultante dos esforços aplicados no 
controle de todas as suas etapas de produção, desde o plantio até a classificação, 
processamento e enfardamento ([Grifos nossos] Souza Cruz,1987). 

 

A empresa destaca sua capacidade produtiva por meio de informações 

sobre sua atuação no mercado internacional, demonstrando que os processos 

que são adotados pela organização são corretos. Em diversos outros momentos a 

Souza Cruz S/A destaca sua atuação indicando sua liderança no mercado e 

atuação frente às adversidades, sendo notável o apelo contido nos RA’s para que 

as autoridades adotassem medidas para melhorar a estrutura econômica em que 

a empresa estava inserida. 

Durante a década de 1990, os planos anti-inflacionários prosseguiram 

com o Plano Collor I e II (oficialmente chamado Plano Brasil Novo) em 1990, 

seguido pelo plano Real (1993) (Gremaud et al., 2004). Assim, como o enfoque 
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sobre a temática Mercado permaneceu nos Relatórios da administração da Souza 

Cruz S/A: 

 

Ao longo de 1990 os preços de venda de cigarros ao consumidor permaneceram 
controlados pelo Governo, em níveis inferiores aos custos. Ao final de 1989, a 
defasagem preço/custo - calculada segundo o mecanismo de monitoração da Indústria 
pelo Ministério da Economia - era de 24%, valor que se elevou muito durante o período 
de alta inflação dos primeiros meses de 1990, chegando a superar os 100% em 
fevereiro. Isto significa que os cigarros deveriam dobrar de preço para cobrir os custos e 
gerar resultados compatíveis com as atividades da Indústria. Durante o período de 
congelamento do Plano Brasil Novo, a defasagem atingiu 72%.(Souza Cruz,1990). 

 

Também continuou sendo destaque nos trechos que buscam ressaltar as 

qualidades da empresa, a participação da Souza Cruz S/A no mercado, bem 

como a capacidade da empresa em superar cenários negativos: “A participação 

da Souza Cruz no mercado total foi de 83,7%, superior em 1,8 pontos percentuais 

em relação de 1990, refletindo uma presença crescente mesmo em um mercado 

conjunturalmente em queda”. 

Outro argumento que passou a compor o relatório da Souza Cruz é a 

comparação entre as condições tributária do Brasil com o mercado internacional. 

Em 1994, a empresa ressaltou que o cigarro brasileiro tinha um dos preços mais 

caros do mundo: 

 

Um dos principais fatores responsáveis pelo impacto negativo no resultados foi a 
mudança dos prazos de apuração e recolhimento dos principais impostos incidentes 
sobre os cigarros, que representaram carga real de 73,5% em 1994, contra 65,3% em 
1993. Vale ressaltar que essa carga tributaria é extremamente elevada para um mercado 
com as características do Brasil onde, em função do poder aquisitivo dos consumidores, 
praticam-se preços inferiores às médias internacionais, inclusive quando comparadas 
aos países do Mercosul (Argentina 68%, Urugay 67% e Paraguay 16%) (Souza 
Cruz,1994). 

 

Nota-se que a empresa enfatiza que a politica fiscal afeta o preço do 

produto e, assim, o acesso ao mercado consumidor. Além disso, a empresa 

insere ao seu discurso a temática “Concorrência desleal” com a seguinte 

passagem: “Adicionalmente, o volume oficialmente comercializado foi afetado 

pela significativa venda de cigarros contrabandeados no mercado nacional” 

(Souza Cruz,1994). 

Num primeiro momento, o tema justificou a queda no volume de cigarros 

comercializados. Porém, esse argumento foi fortalecido ao longo dos anos, sendo 
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direcionado para um novo contexto econômico e social que se acenava desde 

então, levando a um deslocamento do eixo temático Mercado para outras linhas 

de argumentação. 

Em resumo, o cenário exposto até este ponto evidencia que na década de 

1980 a inflação se apresentou como um dos maiores desafios para a empresa 

Souza Cruz. As estratégias discursivas realizadas pela empresa nos relatórios de 

administração buscaram demonstrar a qualidade ética e de eficiência da empresa.  

 

  

4.3.3 Resposta ao Antitabagismo – 1995 a 2012  

 

 

A análise realizada no período anterior ocorreu em torno de um único eixo 

temático que se mostrou constante ao longo do tempo. No período de 1995 a 

2012, não é possível adotar a mesma forma de análise por ser observada, como 

ilustrado na Tabela 2, a existência de diferentes eixos temáticos dispostos 

concomitantemente ao longo do tempo.   
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  1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Responsabilidade 
Social e Ambiental 

                                 

Mercado                                   

Resultado                                   

Concorrência 
desleal 

                                  

Tributo                                   

Movimento 
 antitabagista 

                                  

Investimento                                   

Tecnologia 
 

                  
 

  
 

        

Quadro 13 – Linha do tempo das temáticas contidas nos Relatórios da Administração da empresa Souza Cruz S/A – 1995 a 2012 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
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Desse modo, para compreender a evolução dos conteúdos dispostos nos 

fragmentos do Relatório da Administração da Souza Cruz S/A a análise deu início 

por meio da interpretação dos conteúdos latentes nos trechos dos RA’s 

categorizados. Considerando que a retórica corresponde a defesa de uma 

perspectiva da realidade, nesse sentido buscou-se compreender que visão da 

realidade pode ser apreendida por meio dos conteúdos observados. 

No período de 1995 a 2012, pode-se notar que os argumentos que 

sustentam a resposta da Souza Cruz S/A ao antitabagismo se assentam em torno 

de três afirmações:  

1) Fumar é uma escolha racional adulta. 

2) A regulação restringe apenas empresas formais que geram 

resultados positivos para toda a sociedade e favorece o comércio ilegal de 

cigarros que gera malefícios para a sociedade. 

3) As atividades da empresa geram benefícios para sociedade como 

um todo e para os indivíduos 

A construção desses argumentos ao longo do tempo serão apresentados 

a seguir. 

 

4.3.3.1 Afirmação 1 - Fumar é uma escolha racional adulta 

 

Para expressar a perspectiva da realidade que “Fumar é uma escolha 

racional adulta” a empresa formou argumentos com temáticas envolvendo 

Movimento antitabagista, Tecnologia e Responsabilidade Social e ambiental. A 

categoria temática movimento antitabagista foi o eixo principal para sustentar 

esse argumento entre 1995 e 2002, sendo que o elemento retórico que 

prevaleceu no período citado foi o logos. Na sequência, entre 2004 e 2012, a 

temática foi deslocada para responsabilidade social e ambiental, paralelamente, 

os elementos retóricos ethos e pathos passaram a ser utilizados com maior 

frequência, como pode ser verificado pelo Quadro 14.  
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ANO 

TEMAS ELEMENTOS RETÓRICOS 

Movimento  
Antitabagista 

Responsabilidade  
social e Ambiental 

Tecnologia Logos Ethos Pathos 

1995 X     X     

1996 X     X     

1998 X   
 

X     

1999 X     X     

2000 X    x X X X 

2001 X     X     

2002 X     X     

2004   X   X X   

2006   X       X 

2007   X X X     

2009   X     X X 

2010   X     X   

2012   X       X 

Quadro 14 – Conteúdos temáticos e elementos retóricos que formaram a afirmação 1, com base 
nos relatórios da administração da Souza Cruz S/A (1995-2012). 
Fonte: A autora.  

 

Diante das pressões institucionais descritas na seção 4.2, a Souza Cruz 

S/A inicia estratégia retórica.  Assim, os argumentos que sustentam a afirmação 

da Souza Cruz S/A iniciam com a primeira menção sobre o tema movimento 

antitabagismo verificada no relatório de 1995 quando a empresa relata que:  

 

A Souza Cruz adotou novo posicionamento frente aos movimentos antitabagistas, 
com o objetivo de melhor esclarecer a opinião pública e defender os direitos dos 
consumidores de seus produtos. Dentro deste novo enfoque, foi ampliada a participação 
da Companhia no debate de questões controversas, assim como foram desenvolvidas 
campanhas de mídia, dentre as quais se destaca a da “convivência, a menor distância 
entre dois pontos de vista”, divulgada nos principais veículos, de comunicação a nível 
nacional ([grifos nossos] Souza Cruz, 1995). 
 

O trecho grifado revela postura de defesa dos interesses dos 

consumidores e dos produtos ofertados pela empresa. Desse modo, a justificava 

da Souza Cruz exemplificada enquadra-se ao elemento retórico logos, pois busca 

transmitir preocupação e capacidade atender os auto interesses individuais. Além 

dessa informação, o trecho permite vislumbrar que a empresa adotou outras 

ferramentas de estratégias discursivas e que o relatório de administração também 

divulga essas fontes. 

No relatório seguinte, além de manter a posição mencionada, a Souza 

Cruz S/A ressalta a liberdade de escolha exercida pelo consumidor. 
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Ainda em 1996, a Souza Cruz iniciou a divulgação, de forma pioneira na América Latina, 
dos teores de alcatrão e nicotina de seus cigarros, tanto na embalagem como na 
publicidade de suas marcas, objetivando oferecer cada vez mais informações ao 
consumidor, aprimorando o exercício de sua liberdade de escolha ([Grifos nossos] Souza 
Cruz,1996). 

  

Assim, durante o período, a empresa salienta que o consumidor, dotado 

de capacidade de escolha, precisa de informação para decidir entre consumir ou 

não o produto.  

Ainda no ano de 1996, foi julgado o primeiro processo movido contra a 

indústria do tabaco que buscava responsabilizar a empresa contra doenças 

adquiridas pelo consumo do cigarro. Diante deste fato a Souza Cruz S/A adotou 

como estratégia a divulgação em seus relatórios dessas decisões, a exemplo do 

seguinte fragmento:  

  

Conforme mencionado no Relatório Anual de 1997, duas sentenças de primeiro 
grau, uma em Fortaleza e outra no Rio de Janeiro, continuam aguardando julgamento de 
recurso nos respectivos tribunais.  Adicionalmente a Companhia obteve em São Paulo 
uma decisão judicial em 1

o
 grau, isentando a Empresa de responsabilidade e 

condenando o autor a arcar com as custas do processo, reforçando a tese de que fumar 
é uma decisão adulta tomada por consumidores cientes dos riscos inerentes ao hábito 
de fumar. Esta sentença encontra-se em grau de recurso no tribunal ([Grifos nossos] 
Souza Cruz, 1998).  

  

Assim, no ano de 1998, a posição da empresa frente ao debate 

antitabagista é explicitada no relatório da administração. E o argumento de defesa 

desta posição passa ser o reconhecimento jurídico. Essa posição foi declarada 

explicitamente até o ano de 2002.   

Com relação ao tema tecnologia, em face da Lei n. 10.167/2000, que 

proibiu a veiculação de comerciais sobre produtos tabagistas e sob a prerrogativa 

que os consumidores serão prejudicados por terem cerceados os seu direito à 

informação, a Souza Cruz S/A esclarece que: “Apesar dessas limitações, com a 

experiência acumulada pela Souza Cruz no mercado e as inovações tecnológicas 

a Companhia buscará encontrar os mecanismos mais adequados para manter 

seus consumidores devidamente informados sobre seus produtos” (Souza Cruz, 

2000). 

Nesse sentido, a empresa destaca o avanço tecnológico que permite 

melhorar a relação entre empresa e consumidor: 
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Visando atingir elevados padrões de excelência no relacionamento e atendimento 
a seus clientes, a Companhia unificou todo o atendimento a varejistas e consumidores 
em um Centro de Atendimento (Interaction Center), que dispõe das mais modernas 
plataformas tecnológicas para uma comunicação rápida e eficaz, garantindo a satisfação 
de seus clientes.( [Grifos nossos] Souza Cruz, 2001) 

 

A temática responsabilidade social e ambiental foi o argumento utilizado 

com maior frequência após 2004 para sustentar a posição defendida pela 

empresa. Essa temática adentra a discussão a partir da evidenciação de encontro 

promovido para estabelecer diálogo com a sociedade: 

 

Em 2004, a Souza Cruz publicou seu Relatório Social Corporativo 2003/04, dando 
continuidade ao seu processo de diálogo com os principais segmentos da sociedade 
brasileira que afetam direta ou indiretamente os seus negócios.  O Relatório segue o 
mais rigoroso padrão ético - a norma internacional AA 1000, que regula o desempenho 
social das organizações. Na preparação deste segundo relatório, participaram 38 
representantes de entidades governamentais e não governamentais, da comunidade 
médica e científica, de entidades de classe, de investidores, de produtores de fumo, 
legisladores. Os temas que mais se destacaram nestas discussões foram o do acesso 
de menores de 18 anos aos produtos de tabaco e o de riscos e informações aos 
consumidores. Respondendo às expectativas legítimas dos participantes, a Souza Cruz 
se comprometeu com uma série de atividades e ações que estão sendo desenvolvidas 
por diferentes áreas da companhia. O Relatório foi acompanhado pelo Bureau Veritas 
Quality International (BVQI), entidade especialmente contratada para verificar a 
conformidade do processo à norma AA 1000 ([Grifos nossos] Souza Cruz, 2004) 

 

Nota-se que o texto acima sugere que a empresa iniciou na ocasião um 

processo de reconhecimento das demandas do seu público, isto é, daqueles que 

tem interesse em suas atividades e, portanto, constituem o público que acessam 

as mensagens emitidas pela empresa. É importante observar que a Empresa 

utilizou o RA para destacar às expectativas dos participantes como legitimas, 

caracterizando o uso de técnica retórica para aproximar o leitor da empresa. 

Observe que os temas citados, como o destaque na reunião, implicitamente 

favorece a posição da empresa com relação ao consumo adulto de cigarros e 

sobre a necessidade de informação aos consumidores sobre os ricos do cigarro. 

A partir do evento citado a empresa incorporou aos seus relatórios os 

elementos por ela destacados e deixou de se posicionar explicitamente com 

relação ao movimento antitabagista. Assim, o discurso da empresa foi suavizado 

e a defesa de seu posicionamento realizado de forma implícita, afirmando que: 
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(...) Essa liderança de mercado é pautada por uma atuação responsável da Souza 
Cruz em todas as suas atividades. Neste sentido, vale destacar o amplo programa de 
conscientização implementado junto aos varejistas sobre a proibição de venda de 
cigarros para menores de 18 anos, lançado pelas entidades do setor, com total apoio da 
Companhia (Souza Cruz, 2009). 
 

Durante a formulação dos argumentos para defesa da posição de que 

fumar é uma escolha racional adulta passou por diferentes temáticas e também 

os elementos estratégicos modificados. Destacando, que as mudanças em 

relação ao uso dos elementos retóricos e com relação a temática central 

ocorreram após o ano 2000, quando foi proibida a veiculação de comerciais dos 

cigarros. Também é importante observar que o maior uso de ethos e pathos 

indicam a busca por legitimidade moral e pragmática. 

 

4.3.3.2 Afirmação 2 - A regulação restringe apenas empresas formais que geram 

resultados positivos para toda a sociedade 

 

Os argumentos que sustentam a Afirmação 2 foram paulatinamente 

construídos com base no tema concorrência desleal, que abrange o mercado 

ilegal de cigarros. Essa temática começa a ser tratada pela Souza Cruz em 1994 

como forma de justificar quedas na participação no mercado de cigarros. E essa 

abordagem foi utilizada por diversas vezes para explicar redução de participação 

no mercado pela empresa Souza Cruz. Como exemplificado no trecho a seguir: 

“O volume de cigarros ilegalmente vendidos no Brasil, por sua vez, vem 

crescendo ao longo dos últimos 4 anos, causando impactos negativos nas vendas 

da indústria no país” (Souza Cruz, 1994). 

No trecho citado observa-se que a empresa expõe uma relação causal 

que não pode ser provada. Especialmente, pela fragilidade do argumento que 

descreve a existência de um volume de cigarros comercializados ilegalmente, 

mas não quantifica o valor. Assim, em 1999 a empresa demonstra preocupação 

em auferir maior credibilidade ao seu argumento por meio da contratação de 

instituto que traga informações estatísticas sobre a participação do mercado 

informal dos cigarros: 
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A partir do ano 2000 a Empresa aprimorará a sua sistemática de apuração de 
participação no mercado utilizando Instituto especializado para conferir maior precisão 
estatística, tendo em vista as mudanças ocorridas neste mercado e em especial o 
crescimento da informalidade (Souza Cruz, 1999) 

 

Inicialmente, como pode ser observado, a retórica que envolveu 

argumentação da Souza Cruz teve base no elemento retórico logos e voltado para 

justificar questões de resultado da Companhia. Porém, a partir de 2000, os apelos 

pathos passaram a prevalecer na discussão e outras temáticas foram conectadas 

ao eixo central de discussão. O Quadro 15 ilustra a relação entre o foco temático 

e o elemento retórico predominante ao longo do tempo. 

 

 

ANO 

TEMAS RETÓRICA 

Concorrência 
desleal 

Movimentos 
antitabagistas 

Resultado Mercado Tributo 
Responsabilidade 
Social e Ambiental 

Logos pathos ethos 

1994 X           X     

1995 X           X     

1996 X           X     

1998 X           X     

1999 X           X   X 

2000 X X         X X   

2001 X   X       X X X 

2002 X             X   

2003 X             X X 

2004 X         X   X   

2005 X     X       X X 

2006 X   X         X   

2007 X           X X   

2008 X       X   X X   

2009 X       X     X   

2010 X         X     X 

2011 X           X     

2012 X     X     X X   

Quadro 15 – Conteúdos temáticos e elementos retóricos que formaram a afirmação 2 , com base 
nos relatórios da administração da Souza Cruz S/A (1995-2012).. 
Fonte: A autora (2014). 

 

 



113 

 

A partir do ano 2000, além de maior acurácia estatística ao tema 

concorrência desleal, foram incorporadas aos textos observações sobre o impacto 

do mercado ilegal de cigarros: 

      

O crescimento do mercado ilegal continua prejudicando a evolução dos negócios 
da Companhia. Estima-se que do consumo total de cigarros no Brasil, cerca de 35% são 
produtos comercializados ilegalmente. Além de provocar os negativos efeitos sobre a 
sociedade ocasionados pela não arrecadação de aproximadamente R$ 1,3 bilhão de 
impostos, amplia-se também, o consumo de produtos fabricados fora do controle 
estabelecido pelas autoridades, em especial a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), recentemente criada (Souza Cruz, 2000). 

 

Observa-se que a Empresa destaca, além do interesse da companhia, o 

mercado ilegal que afeta a sociedade, incorporando em seu discurso uma critica 

velada ao afirmar que Estado não consegue controlar uma parte do mercado do 

tabaco. No mesmo relatório, a Empresa comenta a restrição a propaganda 

imposta pela ANVISA e torna mais evidente o seu descontentamento com a 

entidade: 

  

Torna-se importante destacar que as restrições impostas à propaganda de 
cigarros irão afetar tão somente as empresas que comercializam legalmente seus 
produtos – por ser esta uma das poucas alternativas existentes para diferenciar o 
produto legal - devendo, portanto, representar um importante estímulo adicional ao 
comércio ilegal (Souza Cruz, 2000). 

 

Os argumentos sobre malefícios da ilegalidade no comércio dos cigarros 

são arrobustados nos RA’s subsequentes, sendo expressos valores nominais que 

o estado deixa de arrecadar pelo não recolhimento dos impostos, além de 

descrever os riscos a saúde do consumidor que não tem garantias sobre o 

produto adquirido. A empresa se coloca, a partir de então, como defensora da 

sociedade, que irá se mobilizar para enfrentar os males causados por esse 

mercado e apela por apoio das autoridades competentes para alcançar tal 

objetivo. 

A Souza Cruz continuará envidando todos os esforços gerenciais para proteger o 
mercado brasileiro de cigarros das atividades comerciais predatórias (contrabando, 
evasão fiscal, falsificação e oferta de produtos sem qualquer controle de qualidade). 
Adicionalmente, seguimos confiando na mobilização das autoridades para o 
enfrentamento dessa grave situação que muitos danos vêm causando à sociedade 
brasileira (Souza Cruz, 2001) 
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Nesse sentido, a Empresa, no ano de 2003, destaca sua participação no 

Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO). Além de, no mesmo período, 

enfatizar sua parceria com as autoridades em busca de redução do comércio 

ilegal de cigarros, mas continua enfatizando a grande participação deste tipo de 

comércio no mercado. Em 2005, observa-se novos elementos incorporados a 

mesma temática do comércio desleal: 

 

Ainda no ambiente do mercado de cigarros, cabe ressaltar que o mercado ilegal 
continua afetando fortemente a sociedade, com impactos negativos adicionais 
decorrentes da elevação da carga tributária. A ilegalidade acaba gerando um efeito 
perverso na sociedade, por deixar de arrecadar impostos, diminuir a geração de 
empregos e promover uma competição desleal com a indústria que cumpre com suas 
obrigações fiscais. Além disso, o preço muito mais baixo do produto ilegal é um estímulo 
ao jovem e ao público de menor poder aquisitivo a adquirir produtos que não foram 
submetidos aos controles sanitários exigidos por lei. Faz-se importante ressaltar que o 
cigarro brasileiro está entre os mais caros do mundo ([grifos nossos] Souza Cruz, 2005). 

 

Assim, o mercado ilegal passa a ser também forma de rebater questões 

de politica tributária voltada especificamente ao setor. Além de ser inserido ao 

debate o acesso ao cigarro por menores de idade, que estava sendo amplamente 

discutido no período.  

A partir do ano de 2005, a Souza Cruz passa a elogiar frequentemente a 

ação das autoridades competentes sobre empenho em reduzir o comércio ilegal 

de cigarros, mostrando proximidade com o Estado. Em 2008, a Companhia 

divulga em seu RA um trecho embasado no Anuário Brasileiro do Tabaco 

descrevendo que:  

 

A forte carga tributária sobre a produção e venda de cigarros continua sendo o 
principal fator de incentivo à comercialização informal do produto no Brasil. Nos últimos 
anos o Governo Federal vem tomando diversas medidas de combate a essas atividades 
ilegais, tais como maior fiscalização, a implantação da nota fiscal eletrônica e a adoção 
do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios).  
Estimativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil mostram que a perda de 
arrecadação no setor é superior a R$ 1 bilhão por ano (Souza Cruz, 2008). 

 

Deste modo, observa-se que o argumento que começou a ser elaborado 

em 1995, foi utilizado como forma de responder a diversos contextos. E o uso do 

elemento pathos denota, conforme descrito por Green (2004), a busca por iniciar 

mudança. Isto sugere que a temática concorrência desleal mostrou-se como o 

argumento discursivo de maior força para enfrentar os debates antitabagistas e 
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buscar reverter o cenário de alta pressão regulatório que gradativamente foi 

construído. 

A Souza Cruz S/A utilizou o argumento pathos como forma de sensibilizar 

as partes interessadas em seu negócio que o hábito de fumar existe 

independentemente da Companhia. Destarte, as ações que prejudicam a 

empresa não elevam o bem estar, mas, justamente ao contrário, prejudica. Neste 

ponto a empresa começa a argumentar sobre sua capacidade de gerar benefícios 

a sociedade. 

 

4.3.3.3 Afirmação 3 - As atividades da empresa geram benefícios para sociedade 

como um todo e para os indivíduos 

 

A descrição de que uma organização atente ao valor esperado pelos 

indivíduos está fortemente relacionada com a característica logos do discurso que 

permeia a estratégia retórica. Enquanto a categoria ethos remete aos benefícios 

gerados à sociedade como um todo e, desse modo, favorece a credibilidade do 

emissor da mensagem que constitui uma característica fundamental para o 

sucesso da persuasão. Assim, desde 1996, a empresa vem destacando essas 

características por meio do enfoque nas temáticas responsabilidade social e 

ambiental e resultado, como ilustrado no Quadro 16. 
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Ano 

TEMAS RETÓRICA 

Investimento Mercado 
Responsabilidade 
Social e Ambiental 

Resultado  Tecnologia Tributo Logos pathos ethos 

1995           X X     

1996 X X X X X   X   X 

1998     X X X X X   X 

1999     X X     X   X 

2000     X X X   X   X 

2001     X X     X   X 

2002 X   X X     X   X 

2003 X   X X X   X   X 

2004     X X     X   X 

2005 X   X X     X   X 

2006   X X     X X   X 

2007 X   X X X X X   X 

2008     X X     X   X 

2009 X   X X   X X   X 

2010 X X X X     X   X 

2011     X X     X   X 

2012     X X     X   X 

Quadro 16 – Conteúdos temáticos e elementos retóricos que formaram a afirmação 3, com base 
nos relatórios da administração da Souza Cruz S/A (1995-2012).. 
Fonte: A autora (2014). 

 

 

A mais representativa categoria foi a Responsabilidade Social, 

demonstrando a capacidade da Empresa em gerar benefícios para sociedade. A 

divulgação de prêmios recebidos pela empresa Souza Cruz ocorre desde 1994. A 

cada ano o espaço destinado para apresentação vem se elevando, indicando a 

preocupação da empresa em revelar sua boa imagem, por meio dos relatórios da 

administração. 

Em 2000, a empresa cria o Instituto Souza Cruz S/A com a justificativa de 

melhorar a qualidade das práticas sociais empreendidas pela empresa. Em 2001 

foi divulgado o reconhecimento deste instituto pelo Governo Federal que autorizou 

que fossem realizadas parceiras com o poder público. Em 2007 a empresa 

divulga que o Instituto Souza cruz consolida “(...) sua imagem como ator relevante 

nos processos de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais brasileiros, 

através do estímulo de experiências educativas voltadas ao protagonismo e ao 

empreendedorismo juvenil no campo” (Souza Cruz, 2007). 
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Outra evidencia da preocupação da organização com a imagem pode ser 

notada no seguinte trecho: 

 

Em 2008, a Souza Cruz reviu seu modelo de sustentabilidade com o objetivo de 
adequá-lo ao dinâmico cenário dos negócios no Brasil. Para a formulação do novo 
modelo a Souza Cruz buscou benchmark no mercado, com vistas a continuar 
constantemente atualizada nesta área, reforçando sua história centenária de 
investimentos nas áreas social, ambiental e cultural (Souza Cruz, 2008).  

 

A empresa comprova que deseja adotar procedimentos considerados 

corretos pela sociedade, para ganhar credibilidade nas ações sociais implantadas 

pela empresa. Em diversos outros momentos do relatório a empresa aborda 

outros temas embasando sua capacidade e tradição histórica da empresa. 

O foco no tema resultado esta relacionado, na maior parte dos relatórios 

da administração da Souza Cruz, à capacidade da empresa atender as 

expectavas das partes interessadas no seu negócio. Nessa abordagem mais 

tradicional prevalece a lógica da eficiência, voltada para as características 

técnicas da organização. Nesse sentido, a Souza Cruz destaca sua relação com 

acionistas em diversas passagens do RA: “Destaque-se que a Souza Cruz foi 

pioneira entre as companhias abertas no Brasil em remunerar os seus acionistas 

sob a forma de juros sobre o Patrimônio Liquido, já tendo pago R$ 53,4 milhões 

em 26.08.96” (2004). E também através do Benefício Mútuo: “estamos 

interessados, principalmente, em agregar valores para os acionistas a longo 

prazo, buscando compreender e considerar as necessidades de todos os 

segmentos com os quais nos relacionamos”. Essa perspectiva voltada para o 

acionista é mantida até 2004.  

A partir de 2007, a empresa passa a focar na divulgação da distribuição 

do valor adicionado da companhia evidenciado através de linguagem gráfica que 

a maior parte do valor adicionado da empresa é distribuída ao governo, seguida 

por funcionários a e acionistas. O que se repete até os relatórios atuais. 

Com relação à contribuição tributária essa é uma temática abordada de 

forma constate desde a década de 1980 até os dias atuais. A empresa destaca 

sua capacidade de gerar impostos: 

 

A Souza Cruz continua a se posicionar entre os 10 maiores contribuintes de 
tributos no Brasil. Em 2012, gerou R$ 8.508,4 milhões de tributos sobre vendas. Nos 
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últimos cinco anos, somente os tributos sobre vendas da Souza Cruz aumentaram em 
media 10% ao ano, superando o valor de R$ 35 bilhões (Souza Cruz, 2012). 

 

A empresa também descreve os benefícios gerados aos fornecedores e 

cadeia produtiva, dando ênfase à eficácia de sua gestão e na capacidade em 

gerar retorno as partes interessadas no seu processo industrial: 

 

O portal Agrega consolidou sua atuação, tornando o processo de compra de 
materiais indiretos e serviços mais eficiente, elemento importante na política da Souza 
Cruz de controle de custos. AmBev, sócia da Souza Cruz na iniciativa, e Unibanco, 
cliente efetivo, também já se beneficiam da operação do portal (Souza Cruz, 2001). 

 
 As incertezas no ambiente econômico e a elevada desvalorização cambial 
pressionaram intensamente nossa estrutura de custos, com um impacto da ordem de 
25%. Tal situação demandou extraordinário esforço gerencial para dar continuidade ao 
rigoroso programa de incremento da produtividade e eficiência nos diversos segmentos 
organizacionais, incluindo-se produção, logística e administração (Souza Cruz, 2002). 
 

Além das temáticas Responsabilidade Social e Resultado, a empresa 

Souza Cruz utilizou diferentes enfoques para destacar sua capacidade de realizar 

a atividade empresarial (destacando aspectos relacionados  a estrutura 

organizacional), buscando, novamente, lançar luz sobre a capacidade 

organizacional em atender expectativas de terceiros e de toda a sociedade.  

Com relação à temática Investimento a empresa divulgou os novos 

investimentos em ampliações dos seus negócios. Em 1996, a construção de um 

novo centro de processamento de fumo em Santa Cruz do Sul (RS), além de 

novos centros de distribuição em Porto Alegre, e as melhorias em Rio Negro (PR). 

Em 2002 foi divulgada a data de inauguração da fábrica de cigarros em 

Cachoeirinha (RS) que ocorreu em 2003. Além de instalações físicas, a Empresa 

destacou os investimentos em treinamento de pessoal. A esse tema foi impresso 

um tom otimista com relação ao futuro do mercado de cigarros e do 

desenvolvimento do Brasil, como observado no seguinte fragmento do Relatório 

de Administração da Souza Cruz:  

 

Além disso, por acreditarmos no futuro, a estratégia da Companhia é continuar 
investindo, cada vez mais, no capital intelectual e na tecnologia de informação visando não 
só agregar valor ao investidor, mas também entregar ao consumidor um produto de alta 
qualidade que antecipe e atenda as suas expectativas. Acreditamos, ainda, que essa 
estratégia, certamente resultará numa empresa cada vez mais sólida e socialmente 
sustentável (Souza Cruz, 2003) 
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Outra temática importante utilizada para o beneficio da credibilidade da 

empresa Souza Cruz foi o mercado, nesse sentido foram exploradas questões 

relacionadas à contribuição da empresa para projeção do Brasil no cenário 

internacional: 

 
A Souza Cruz segue presente nos 5 continentes, contribuindo para a manutenção 

do Brasil como líder mundial na exportação de fumo em folha. Em 2003, a participação 
brasileira no comércio internacional de fumo em folha foi de 31%, com a Souza Cruz 
detendo 22% deste total, o que representa 7% do comércio mundial do produto (Souza 
Cruz, 2003). 

 

Além da participação de questões relacionadas à liderança da empresa 

no setor como pode ser observado:  

 

As inovações em nosso portfólio, aliadas às diversas ações realizadas com os 
varejistas e os investimentos na nossa força de logística, contribuíram para consolidar 
nossa liderança de mercado com 62,3% de participação e 71,9 bilhões de cigarros 
comercializados (Souza Cruz, 2009). 

 

Assim, nota-se que a empresa Souza Cruz preocupou-se em manter uma 

imagem positiva de suas atividades por meio de ações sociais estratégicas que 

também foram exploradas de forma discursivas nos relatórios da administração. 

Assim, como a produtividade e lucratividade foram destacadas como obtidas da 

maneira que a sociedade compreende como correta. Portanto, as estratégias 

ethos e logos foram utilizadas constantemente para evidenciar, por meio da lógica 

e credibilidade da empresarial, que as atividades da empresa são positivas para a 

sociedade. 

 

 

4.4 A ESTRATÉGIA RETÓRICA DE LEGITIMAÇÃO COMO RESPOSTA ÀS 

MUDANÇAS NO CAMPO INSTITUCIONAL  

 

A análise dos Relatórios da Administração da Souza Cruz S/A, entre 1986 

e 1994, permite afirmar que a lógica que regia esses relatórios era econômica. No 

período, a empresa utilizou sua possibilidade de retórica para aspectos 

relacionados às estruturas do mercado que afetavam as empresas de todo o setor 

econômico brasileiro devido à conjuntura de alta inflação do período. Deste modo, 

os Relatórios da Administração entre 1986 e 1994 revelaram preocupação em 
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demonstrar a eficiência técnica da empresa. Os elementos de retórica que 

sustentavam a argumentação da Souza Cruz eram basicamente logos e ethos, 

sendo os apelos de base logos direcionados para influenciar o governo a 

melhorar a estrutura econômica do mercado. Os elementos com característica 

ethos eram focados em demonstrar a capacidade da empresa em atender os 

objetivos coletivos da sociedade por meio de processos reconhecidos como 

eficientes.  

No entanto, em 1995, com a iniciativa de framing do Ministério da Saúde 

e subsequente promulgação da Lei n.º 9.282/1996, além da primeira contestação 

sobre a reponsabilidade da empresa sobre os efeitos do cigarro em tribunais de 

justiça demonstram que o campo institucional formal da indústria do tabaco 

estava avançando. Diante deste cenário, as organizações tiveram de adentrar a 

discussão sobre o tabaco e, assim, a Souza Cruz descreve claramente no 

relatório de administração de 1995 que iniciaria uma estratégia de debate sobre o 

movimento antitabagista. Até então a empresa não revela preocupação com os 

movimentos antitabagistas em seus relatórios de administração. 

Destarte, observa-se que os relatórios de administração passam por uma 

modificação clara. A partir de 1995 novas temáticas, como movimento 

antitabagista e concorrência desleal, foram inclusas no RA indicando o nascer de 

novas estratégias retóricas. Essa constatação vai ao encontro da observação de 

Hoffman (1999) de que a discussão em um campo institucional é pressionada por 

forças institucionais. No caso em análise, essa foi expressa por via legal 

representada pelo pilar institucional Regulatório. 

Emergiram da análise dos Relatórios da Administração da Souza Cruz 

S/A, entre 1995 e 2012, três afirmações defendidas como verdades pela 

Empresa: i) fumar é uma escolha racional adulta; ii) a regulação restringe as 

empresas formais que geram resultados positivos à sociedade, enquanto favorece 

o comércio ilegal de cigarros que gera malefícios para toda a sociedade; iii) As 

atividades da empresa geram benefícios a sociedade como um todo e atende aos 

interesses individuais. E partir destas, foram elaboradas linhas de argumentação 

sobre a temática que refletiram respostas às mudanças contextuais observadas. 

Com relação à primeira afirmação observou-se que os argumentos foram 

elaborados, entre 1995 e 2002, com base nos temas movimento antitabagista e a 
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o elemento retórico que prevaleceu na estratégia discursiva foi o  logos. Na 

sequência, entre 2002 e 2012, a temática foi desviada para responsabilidade 

social e ambiental, paralelamente, os elementos retóricos utilizados também 

foram modificados para ethos e pathos. Analisando a formação dos argumentos 

da segunda afirmação foi constatado que até 1999 apenas o elemento logos foi 

identificado como predominante. A partir de então o elemento pathos passou a ter 

mais forças na retórica da Souza Cruz, além de serem utilizados conjuntamente 

elementos ethos. Os argumentos para fortalecer a terceira afirmação de que a 

empresa Souza Cruz atende as expectativas dos indivíduos e da sociedade foram 

concentradas durante todo o período de 1995 a 2012 entre os argumentos logos e 

ethos.  

A retórica com base logos e ethos já era utilizada pela Souza cruz durante 

a década de 1980. Portanto, entre 1995 e 1999, ainda que os conteúdos 

temáticos fossem diferenciados, a estratégia de convencimento adotada pela 

Companhia foi a mesma. Porém, a partir do ano 2000 o componente pathos, que 

são aqueles que procuram gerar emoções aos que acessam a mensagem, 

começaram a ser utilizados, representando mudança na estratégia retórica 

adotada pela Empresa.  

Essa mudança responde às importantes transformações no campo 

institucional formal da indústria do tabaco que ocorreram mediante a criação da 

ANVISA, promulgada pela Lei n.º 9.782/1999. A começar pela elaboração da Lei 

n.º 10.167/2000 que proibiu a veiculação de propagandas de cigarros. Além 

dessa, a análise das mudanças institucionais revelou que, as demais peças 

regulatórias sucedâneas interferiram no processo de comunicação com da 

indústria do tabaco com os seus consumidores geram ampla ressonância no 

campo. Sendo questionado nos tribunais federais as leis: a Lei nº 9.782/1999 que 

instituiu a ANVISA, a Lei n.º 10.167/2000 que proibiu a veiculação de 

propagandas de cigarros, a resolução n.º 15/2003 com a proibição de 

comercialização de cigarros pela internet e a resolução n.º 335/2003 que renovou 

as frases de advertências e incluiu imagens que deveriam ser divulgadas nas 

embalagens e material propaganda de produtos fumígenos. No período após a 

Convenção-Quadro para Controle do Tabaco (2005 a 2012) a resolução 54/2008, 

que atualiza as imagens que ilustram as frases de advertência nos materiais de 
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publicidade de produtos fumígenos, também foi amplamente debatida. Os 

debates judiciais no período destacado envolveram, principalmente, as empresas 

Souza Cruz S/A, Phillips Morris e o Sindicado da Indústria do Fumo do Rio 

Grande do Sul.  

O cenário apresentado aprofunda os aspectos relacionados à legitimidade 

organizacional da empresa Souza Cruz S/A e das demais empresas do setor, 

uma vez que alguns dos direitos da empresa foram cerceados com a justificativa 

de que o direito a vida deve ser sobreposto aos direitos econômicos. 

Evidenciando a mudança de frame cultural em o hábito tabagista deixa de ser 

considerado um hábito que leva ao sucesso ser relacionado às doenças. Essa 

mudança de lógica, de acordo com Suddaby e Grenwood (2005), estabelece 

novos critérios para legitimidade organizacional e impulsiona a busca por novas 

estratégias buscando adaptação à nova realidade. Assim, em ambiente de crise a 

retórica pode ser utilizada para convencer a sociedade que as práticas da 

empresa vão ao encontro dos valores sociais e/ou manter determinada lógica com 

objetivo de preservar a legitimidade organizacional (Green, 2004; Suddaby & 

Greenwood, 2005). 

Deste modo, a inserção do elemento pathos na estratégia retórica, como 

explica Green (2004), indica a tentativa de modificar uma situação vigente. No 

caso em questão, indica a tentativa da empresa bloquear os ataques a sua 

legitimidade. Destaca-se ainda que, de acordo o Green (2004), as estratégias 

retóricas pathos e logos tendem a gerar legitimidade pragmática e o elemento 

ethos, a legitimidade moral. Essa observação permite compreender porque o 

elemento ethos da retórica estive presente com maior frequência no relatório da 

administração da Souza Cruz. 

Durante o processo de evolução do campo formal da indústria do tabaco 

a esfera da legitimidade organizacional da empresa Souza Cruz S/A que foi mais 

prejudicada foi a moral. Deste modo, a Empresa procurou durante todo o período 

ressaltar suas qualidades com o uso do elemento ethos, que como observado 

tende a gerar legitimidade moral. Porém, a inserção do elemento pathos revela a 

necessidade da empresa dispender mais esforços para provar que é capaz de 

atingir benefícios individuais. Para tanto, a empresa extrapola o uso de 

argumentos que exploram a lógica para aqueles que abarcam a emoção. 
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É importante destacar que a análise aqui apresentada apresentou 

recortes textuais analisados conforme a característica temática e retórica 

verificada ao longo do tempo. Porém, as afirmações apresentadas eram dispostas 

por muitas vezes no mesmo relatório da administração, sendo fortalecidos 

mutuamente. Evidenciando um aprimoramento do uso da retórica, pela utilização 

dos três elementos básicos para sucesso da persuasão, como descrito desde 

Aristóteles. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Esta pesquisa buscou, por meio de metodologia qualitativa, analisar como 

as modificações formais no campo institucional da indústria do tabaco afetou o 

uso da contabilidade pela empresa Souza Cruz S/A como estratégia discursiva 

orientada para a legitimidade organizacional, no período de 1986 a 2012.  

O estudo foi desenvolvido tendo como referencial de análise a Teoria 

Institucional Sociológica. O campo institucional foi compreendido como arena de 

debate, no qual as mudanças institucionais ocorrem por meio da entrada de 

novas ideias que são debatidas, gerando novos entendimentos compartilhados. 

Portanto, os conceitos de campo institucional e mudança institucional foram 

apoiados, respectivamente, nas definições de Hoffman (1999) e Campbell (2004). 

Nesse sentido, as mudanças institucionais no campo da indústria do tabaco foram 

mapeadas por meio das discussões ocorridas em âmbito formal, observadas por 

meio da evolução dos conteúdos temáticos das jurisprudências e da legislação 

relacionados à indústria do tabaco do Brasil.  

A análise dos conteúdos temáticos das jurisprudências dos Tribunais 

Regionais Federais e da legislação que abarca a indústria tabagista permite 

afirmar que a discussão no campo evoluiu em torno do entendimento sobre os 

malefícios do tabaco, o direito econômico e o direito a saúde, sendo construído o 

entendimento do hábito fumígeno como doença. 

Com relação aos malefícios do tabaco à saúde, observou-se que a esfera 

formal do campo em análise foi influenciada pela difusão do conhecimento 

científico sobre o tema. A participação de pesquisadores de áreas médicas em 

congressos internacionais propiciou que eles tivessem contato com novas ideias e 

essas foram divulgadas no Brasil, impulsionando a formação de regulação sobre 

o tema que tinha como objetivo inicial alertar aos consumidores sobre os riscos 

que estavam incorrendo pelo hábito tabagista. Os estudos sobre o tabaco 

evoluíram e continuaram sendo base para formulação de novas peças 

regulatórias e decisões jurídicas. 

Com a maior compreensão sobre as consequências do consumo do 

tabaco, a regulamentação tornou-se mais rigorosa e intervencionista, em especial, 
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em aspectos relacionados ao marketing, tributação e comércio dos produtos 

derivados do tabaco. As indústrias de cigarros não aceitaram passivamente a 

influência do estado em suas atividades, questionando nos tribunais, numa 

primeira fase, a constitucionalidade da regulação imposta. As decisões jurídicas 

foram avaliadas com base em aspectos do direito econômico que cabe às 

empresas da indústria do tabaco e com relação ao direito à saúde. Em muitas 

ocasiões foram mantidas a norma jurídica, ainda que essas desabonassem a 

liberdade econômica das empresas. Houve também processos com provimentos 

parciais à apelação da indústria, modificando a forma de aplicação de normas 

legais promulgadas. 

A preocupação do estado não se deu apenas sobre o mercado legal de 

tabaco, também foi acirrada a fiscalização sobre contrabando e/ou descaminho de 

cigarros no Brasil. Além disso, foram evidenciados indícios de mudança nos 

parâmetros para julgamento em casos do tema citado, sendo reavaliado o caráter 

de insignificância, deixando de ser julgado com base no valor monetário de 

impostos que o estado deixou de arrecadar, mas também levando em conta o 

impacto social causado pelo contrabando de cigarros. 

Outra temática presente no campo formal relacionadas à indústria do 

tabaco esta relacionada à perda de capacidade laborativa associada ao hábito 

tabagista. Percebeu-se que, com o passar dos anos, o próprio hábito tabagista foi 

considerado como uma doença que afeta a capacidade de escolha do individuo. 

Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde – SUS começou a ser estruturado para 

oferecer tratamento médico para fumantes que desejam deixar o hábito. Além 

disso, as leis endureceram no que diz respeito ao consumo do cigarro, por meio 

da compreensão de que a fumaça dos produtos derivados do tabaco também faz 

mal para os não-fumantes. Assim, ocorreu a proibição de produtos fumígenos em 

locais fechados no Brasil. 

Diante do mapeamento dos principais conteúdos discutidos no campo 

institucional formal da indústria do tabaco foi possível perceber que a principal 

mudança institucional ocorrida entre 1986 e 2012 está no olhar sobre os 

fumantes, que gradativamente deixam de serem considerados apenas como 

consumidores para passarem a ser tratados pelos atores sociais do campo formal 

como doentes que precisam de apoio. 
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Além disso, percebeu-se a estruturação deste campo formal de discussão 

com a entrada de novos atores relevantes, como a ANVISA. Outro ponto 

relevante observado no período foi que as organizações participaram ativamente 

no processo de formação do ambiente legal. Seja ex ante, como ocorreu para 

elaboração da portaria n.º 477/1995 que serviu de base para a elaboração da Lei 

n.º 9.294/1996, ou ex post, a exemplo da resolução 15/2003-ANVISA em que, 

após a lei já promulgada, teve seu texto contestado pelas empresas e sendo 

gerada nova forma de aplicação da recomendação do órgão regulador. Deste 

modo, observou-se que as organizações não receberam passivamente as 

pressões do campo institucional, elas atuaram ativamente na construção desse 

campo por meio de diversos canais de comunicação.  

A descrição das mudanças formais institucionais que ocorreram entre 

1983 a 2012 no campo institucional da indústria do tabaco revelam que os 

parâmetros para legitimidade das práticas organizacionais foram alterados, uma 

vez que notaram-se mudanças no quadro cultural que passou a considerar 

produtos derivados do tabaco como geradores de doenças, logo, reduzem bem 

estar social. E que a legitimidade, como descrito por Suchman (1995), está 

relacionada a crenças e valores socialmente construídos que refletem a crença de 

que determinada atividade gera maior bem estar. Concluiu-se que a legitimidade 

organizacional das empresas do setor tabagista passou a ser ameaçada. 

Diante deste contexto, a empresa Souza Cruz S/A, como principal 

organização do setor no Brasil, implantou diversas estratégias para se adaptar e 

interferir nas mudanças institucionais descritas. Assim, percebeu-se que, a Souza 

Cruz S/A, além de buscar neutralizar a pressão da regulação por meio de ações 

junto ao poder judiciário, utilizou o canal de comunicação contábil como estratégia 

discursiva para manter sua posição frente aos debates e influenciar a sua 

legitimidade.  

É importante destacar que o uso do relatório da administração como 

estratégia de gestão não inclui, necessariamente, a prerrogativa da informação 

ser classificada como obrigatória ou voluntária. Pois a constatação de presença 

ou ausência de um conteúdo informacional não é suficiente para declarar o uso 

estratégico dos relatórios. Para tanto, além de considerar o contexto de produção 

da informação, a principal característica do uso estratégico dos relatórios está na 
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forma com que ocorre sua apresentação. Deste modo, o uso da retórica foi de 

grande valia para esse fim.  

A análise dos relatórios de administração por meio da retórica demonstrou 

que as mudanças institucionais afetaram a forma de utilização dos relatórios pela 

empresa Souza Cruz, tanto no que se refere à temática inserida nos conteúdos 

dos relatórios quanto pela forma de escrita ali utilizada. 

Notou-se que, quando as mudanças institucionais do campo eram 

nascentes, o relatório da administração apresentava temas em torno da lógica 

econômica e prevalecia a escrita técnica, focada para informar a posição 

econômica da empresa. A retórica estava presente como forma de valorizar a 

imagem da empresa e de apelar ao estado que melhorasse a estrutura 

macroeconômica para que a eficácia da empresa fosse ainda maior. Assim, a 

observação do período sugere que os Relatórios da Administração eram 

destinados para os acionistas e administradores públicos. 

Com a entrada da ANVISA no campo institucional e a maior pressão à 

legitimidade gerada pelas restrições à propaganda e pela obrigação de veicular 

imagem desfavorável ao cigarro, a Souza Cruz começou a pôr em prática 

estratégias discursivas para defender sua posição nos debates, divulgadas 

através dos Relatórios da Administração. Porém, ocorreu mais do que isso, o 

próprio relatório foi utilizado como estratégia discursiva, pelos quais foram 

defendidas as seguintes afirmações: fumar é uma escolha adulta e racional; que a 

regulação afeta os resultados apenas de empresas que geram benéfico para 

sociedade enquanto o mercado ilegal de cigarro é favorecido e, por fim, se coloca 

como empresa que gera benefícios à sociedade. Para defender esses 

argumentos, a Empresa passou a utilizar de forma diferenciada os elementos 

retóricos, por meio de apelos a emoção, revelado pelo elemento pathos 

observado após 1999. No mesmo período, foi dado maior foco para os elementos 

ethos e logos enfocando as temáticas em torno dos debates explicitados através 

das mudanças institucionais no campo. Assim, por meio dos Relatórios da 

Administração foi possível observar o esforço da organização em bloquear as 

mudanças institucionais que se acenavam e ao mesmo tempo procurou adaptar-

se às mudanças que não puderam ser detidas. 
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Vale a pena mencionar que o principal argumento da empresa Souza 

Cruz contidos nos Relatórios da Administração contra as práticas de regulação 

adotadas pela ANVISA, foi de que essas afetavam apenas empresas formais. 

Assim, desde 1994 foram identificadas apelos às autoridades sobre 

posicionamento do tema. Em 2003 a empresa passa a expressar gratidão pela 

parceria com o Estado no combate à concorrência desleal. Paralelamente, 

observa-se o aumento de julgamentos sobre tráfico e/ou descaminho. Esses 

dados revelam indícios de eficácia da estratégia contidos nos relatórios da Souza 

Cruz. Porém, deve-se destacar que o combate ao mercado ilegal de cigarros 

também foi recomendado pela Convenção-quadro. Portanto, são necessárias 

investigações mais aprofundadas sobre o tema.  

Contataram-se ainda, pelos relatórios da administração, que a empresa 

Souza Cruz, apesar de contestar muitas das resoluções e até mesmo a 

constitucionalidade da ANVISA, demonstra como qualidade seguir todas as 

recomendações da Agência. A Empresa utilizou a regulação como estratégia 

retórica positiva, indo ao encontro da busca por legitimidade organizacional com 

base no pilar regulatório, uma vez que conformar as ações às leis é considerado 

correto pela sociedade. O mesmo ocorreu com o pagamento de tributos. A 

empresa entrou com processo jurídico contra o Estado descrevendo como 

excessivamente elevadas a carga tributária que incidiam sobre o setor do tabaco. 

No entanto, transformam a temática como positiva no Relatório da Administração 

destacando-se como uma das empresas que mais contribuem para sociedade via 

pagamento de impostos.  

Diante do exposto, este estudo revelou que a relação entre as mudanças 

formais do campo institucional da indústria do tabaco e o uso do relatório da 

administração como estratégias discursivas pela empresa Souza Cruz S/A, entre 

1986 e 2012, ocorreram a medida que a Empresa percebeu que a sua 

legitimidade organizacional estava sendo ameaçada. A partir de então a Souza 

Cruz utilizou o Relatório da Administração para convencer as partes interessadas 

em seus negócios sobre sua perspectiva da realidade. Esse resultado corrobora 

as conclusões de diversos autores citados no referencial de análise desta 

dissertação (O’Donovan, 2002; Lightone e Discoll, 2008; Reverte, 2008; Archel et 

al., 2009; Frank & Beuren, 2010; Beuren et al., 2011; 2013; Bryer, 2012; Higgins & 
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Walker, 2012) quanto a possibilidade dos relatórios contábeis serem utilizados 

pelas organizações como retórica orientada para atingir objetivos institucionais.  

Além disso, os achados desta pesquisa permitem avançar na reflexão 

sobre o papel da contabilidade enquanto ciência social, que reflete a realidade em 

que esta imersa e também pode ser utilizada para interferir nesta realidade. 

Assim, as práticas contábeis transformam-se de acordo com as mudanças 

sociais. Pode-se perceber que a contabilidade é uma importante fonte de dados 

históricos para estudos organizacionais, uma vez que guarda a interpretação do 

contexto em que as empresas estavam historicamente inseridas, além de ter 

potencial de instrumento de gestão empresarial que utiliza de diversas estratégias 

discursivas, entre elas a retórica, para responder às mudanças ao ambiente em 

que está exposta. 

Por fim, por meio da elaboração deste trabalho, percebeu-se as seguintes 

oportunidades de pesquisas: estudos que aprofundem a discussão em torno da 

construção do campo institucional da indústria do tabaco, ampliando a fonte de 

pesquisa para além da análise documental; possibilidade de avaliação dos 

impactos das mudanças institucionais por meio da teoria institucional econômica 

observando os impactos nos custos de transação causados pela mudança 

institucionais, uma vez que há indícios de que a estrutura de governança da 

empresa Souza Cruz S/A sofreu transformações importantes durante o período 

analisado; replicação do presente estudo para outros setores econômicos para 

comparação de resultados e confirmação do uso da contabilidade como 

possibilidade de estratégia discursiva.  
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