
Ano Letivo 2014/2015 

 

 

 

Estratégias de 

Impression 

 Management 

 

 

 
Trabalho realizado por: Mara Alves 

Nº de aluno: 14676 

 

Unidade Curricular: Relato Financeiro 

Docente: Doutora Cristina Góis 

 



 
 

 
2 

Índice 

 
1. Introdução ............................................................................................................................ 4 

2. Impression Management: Teorias explicativas .................................................................. 5 

2.1. Teoria da agência .......................................................................................................... 5 

2.2. Teoria da sinalização ..................................................................................................... 5 

2.3. Teoria da legitimidade ................................................................................................... 5 

2.4. Teoria dos stakeholders ................................................................................................. 6 

2.5. Teoria institucional ........................................................................................................ 7 

3. Estratégias de Impression Management ............................................................................. 8 

3.1. Manipulação da legibilidade ......................................................................................... 9 

3.2. Manipulação da retórica .............................................................................................. 10 

3.3. Manipulação temática ................................................................................................. 10 

3.4. Manipulação visual e estrutural ................................................................................... 10 

3.5. Comparação de desempenho ....................................................................................... 11 

3.6. Escolha de indicadores de desempenho ...................................................................... 11 

3.7. Atribuição dos desempenhos organizacionais ............................................................. 11 

4. Estudos realizados ............................................................................................................. 11 

4.1. Análise dos relatórios de contas da EDP – Energias de Portugal, SA ........................ 11 

Dissertação de Mestrado elaborada por Paula Azevedo ......................................................... 11 

4.2. Análise das cartas dos presidentes de 45 empresas não financeiras portuguesas ........ 15 

Dissertação de Mestrado elaborada por Maria Borges ............................................................ 15 

5. Conclusão ........................................................................................................................... 18 

6. Bibliografia ........................................................................................................................ 19 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
3 

Índice de Figuras 

Figura 1 – Estratégias de Impression Management…………………..  pág. 9  

  

Índice de Imagens 

Imagem 1 ……………………………………………………………... pág.13 

Imagem 2 ……………………………………………………………… pág. 13 

Imagem 3 ……………………………………………………………… pág.14 

Imagem 4 ……………………………………………………………… pág. 14 

 

Índice de Quadros 

Quadro 1 – Número de páginas e formato dos Relatórios e Contas…... pág. 12 

Quadro 2 – As imagens nos Relatórios e Contas ……………………… pág. 12 

Quadro 3 – Análise das imagens nos Relatórios e Contas por atributo  

intangível………………………………………………………………. pág.12 

Quadro 4 – Estatísticas descritivas ……………………………………. pág. 16 

Quadro 5 – Estratégias de Impression Management e o desempenho 

 Organizacional………………………………………………………… pág. 17 

 

Índice de Apêndices 

Apêndice 1- Empresas incluídas na amostra no estudo da carta do 

Presidente……………………………………………………………. pág.20 
 

Apêndice 2- Dicionários de exemplos utilizados no estudo da carta 

do Presidente…………………………………………………………. pág.21 

 

 

Índice de Abreviaturas 

IM -   Impression Management 

 

 



 
 

 
4 

1. Introdução 

Os relatórios e contas das empresas publicados anualmente são uma forma de 

comunicação entre as empresas e os seus stakeholders. Os relatórios passaram a ter para 

além de números, divulgações textuais, gráficos e imagens. 

Segundo o Financial Accounting Standards Board“ uma forma de satisfazer as 

necessidades de informação dos utilizadores passa por divulgações voluntárias de 

informação sobre o negócio, tais como dados financeiros e não financeiros, análise dos 

dados do negócio pela gestão, informação prospetiva, informação sobre a gestão e 

acionistas, background da empresa e informação sobre ativos intangíveis não 

reconhecidos. Esta divulgação é voluntária e enriquece os relatórios sobre 

oportunidades, riscos e incertezas” (Azevedo, Paula, 2011). 

Na atualidade, os relatórios apresentam-se com autênticas narrativas, que 

desempenham um papel importante na apresentação do desempenho da gestão e da 

própria organização. As narrativas pelo fato de não serem auditadas, podem ser 

manipuladas pela gestão com o objetivo de ganhar, manter ou reparar a legitimidade da 

organização. Este sentido oportunista por parte dos gestores em manipular as perceções 

dos utilizadores da informação designa-se de Impression Management (pode também 

designar-se por self-presentation). 

O IM ou gestão de impressões teve a sua origem nas áreas da filosofia e da 

psicologia. Ao longo do tempo tem vindo a ser aplicado no âmbito organizacional para 

avaliar diversas perceções e comportamentos. As empresas podem utilizar como veículo 

de IM, a declaração do presidente da administração, os press releases, 

fotografias/imagens dos líderes, entre outros. 

São várias as teorias que explicam os incentivos para que os gestores adotem 

estratégias de IM. Na primeira parte do meu trabalho irei apresentar essas teorias 

explicativas, designadamente: a teoria da agência, a teoria da sinalização, a teoria da 

legitimidade, a teoria dos stakeholders e por último a teoria institucional. 

 A segunda parte do trabalho apresentará as estratégias de IM segundo Merkl- 

Davies and Brennan (2007), estratégias essas que se baseiam nas teorias referidas no 

parágrafo anterior. 

 Para terminar selecionei dois estudos relacionados com o tema em causa, que 

resultaram de duas dissertações de mestrado. 
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2. Impression Management: Teorias explicativas 

2.1. Teoria da agência 

Esta teoria estuda a relação entre os gestores e os acionistas, sendo que, os gestores 

são autorizados pelos acionistas a agir em seu próprio nome. 

Segundo esta teoria, a empresa é uma plataforma de muitas relações contratuais entre 

administradores, acionistas, Estado, credores e trabalhadores. 

De acordo com Jersen e Meckling (1976), toda esta interação pode levar a que os 

gestores tenham objetivos divergentes e até conflituantes relativamente aos acionistas. 

Perante resultados negativos da organização os proprietários desta tendem a solicitar 

informação mais detalhada para avaliar a competência da gestão em prol dos seus 

interesses. Do lado dos gestores, estes possuem informação privilegiada que podem 

ocultar para manter a sua reputação e para evitar a venda de ações, que levaria a uma 

quebra no valor da empresa e consequentemente a uma diminuição de riqueza. Este 

comportamento oportunista por parte do gestor corresponde à hipótese da ofuscação, 

que pressupõe que os gestores não são neutros na apresentação das narrativas 

contabilísticas. 

 

2.2. Teoria da sinalização 

Segundo esta teoria, as empresas com desempenhos organizacionais positivos 

querem marcar essa superioridade com uma maior transparência na divulgação e 

apresentação da informação, de forma a atrair mais investimento. 

 

2.3. Teoria da legitimidade 

A teoria da legitimidade parte do princípio que existe um contrato social entre a 

organização e a sociedade, que se não for cumprido colocará em causa a legitimidade da 

organização. O contrato social não é mais que o conjunto de expetativas que a sociedade 

tem em relação a uma organização e como esta deve operar. 

A organização pode até divergir das normas e valores e continuar a manter a 

legitimidade, se essa divergência não for detetada.  

As organizações procuram obter a legitimidade para que haja compreensibilidade e 

estabilidade das atividades e para obterem o apoio dos stakeholders. 
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Segundo Dowling e Pleffer (1975), a legitimidade é uma força do comportamento 

organizacional que é dinâmica, ou seja, muda consoante a adaptação de organização e 

das normas sociais e valores que definem legitimidade. 

Algumas organizações serão mais afetadas do que outras, depende dos níveis de 

visibilidade e dependência das organizações face ao suporte social e político. 

São as comunicações e narrativas da organização que refletem as normas e os valores 

das mesma. É através da divulgação de informações que a organização revela que opera 

de acordo com as normas e valores da sociedade onde estão inseridas. É também através 

destas divulgações que os gestores podem influenciar as perceções do exterior sobre a 

organização, estes devem ser capazes de antecipar as mudanças de expetativas e 

preferências da sociedade onde a organização está inserida. 

Podemos então concluir, que as divulgações voluntárias nos relatórios anuais das 

empresas, assim como os relatórios ambientais, de responsabilidade social e/ou de 

sustentabilidade fazem parte do processo de legitimação. 

 

2.4. Teoria dos stakeholders 

De acordo com esta teoria, os contratos sociais são individuais, negociados com cada 

grupo de interesse, ao contrário do que acontece na teoria da legitimidade, em que o 

contrato é realizado com a sociedade em geral. 

Em sentido amplo o conceito de stakeholder aparece como sendo um grupo ou um 

indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos de uma 

organização. Na literatura aparecem definições num sentido mais restrito, nos quais são 

considerados stakeholders os grupos fundamentais para a sobrevivência e o sucesso da 

organização.  

Os stakeholders podem ser divididos em dois grupos de interesse: os primários e os 

secundários. Os stakeholders primários, são aqueles com os quais a organização possui 

um relacionamento direto e elevado grau de dependência, sendo assim fundamentais 

para o alcance dos objetivos da empresa e para manter a sua existência no longo prazo. 

Como exemplos de stakeholders primários temos os investidores, acionistas, 

funcionários, clientes, fornecedores, Estado e comunidade. Os stakeholders secundários 

caraterizam-se pela capacidade de influenciar a opinião pública a respeito de uma 

organização, mantêm um relacionamento indireto com a organização e não são 

essenciais para a sobrevivência da mesma. Neste grupo temos o exemplo dos media 
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(meios de comunicação). Na literatura considera-se que os interesses dos stakehorlders 

primários têm prioridade em relação aos dos secundários (Penteado, 2013). 

Segundo Mitchell et al. (1997) os níveis de prioridade que se atribuem aos 

stakeholders pelos gestores são estabelecidos de acordo com três atributos: 

i) Legitimidade, ou seja, a forma como o interesse de um determinado grupo é 

justificável 

ii) Poder, ou seja, a influência que esse determinado grupo exerce sobre a 

organização 

iii) Urgência, ou seja, a rapidez com que o interesse precisa de ser atendido. 

A teoria dos stakeholders e a teoria da legitimidade complementam-se, visto que, 

ambas se baseiam no contrato social. A diferença está no facto da teoria dos 

stakeholders analisar os destinatários da informação social e ambiental divulgadas pelas 

organizações e a teoria da legitimidade centrar-se no tipo de informação que irá ser 

divulgada e a mensagem que a organização pretende transmitir (Barros, 2011). 

 

2.5. Teoria institucional 

A teoria institucional visa a análise da influência que os elementos que compõem o 

contexto cultural, histórico e social, exercem sobre as organizações. 

Foca-se sobretudo nas pressões do meio envolvente sobre as organizações no 

sentido de estas adotarem determinados comportamentos, que podem afetar os sistemas 

e estruturas organizacionais e as suas formas de atuação. 

O “novo institucionalismo” destaca o papel importante das normas culturais e dos 

elementos do amplo contexto institucional. 

De acordo com esta teoria, as organizações que estão diretamente ou indiretamente 

inter-relacionadas, que partilham valores, ideias, crenças e rotinas, tornam-se cada vez 

mais similares entre si. Este processo denomina-se por isomorfismo institucional e 

carateriza-se por operar através de três mecanismos básicos: 

i) Coerção: a fonte do isomorfismo é a existência de uma obrigação legal 

ii) Mimetismo: desejo de imitação de estruturas, sistemas ou comportamentos 

considerados melhores ou mais efetivos 

iii) Normalização: resulta da fonte de influência da experiência profissional e na 

padronização dos conhecimentos transmitidos no sistema de ensino e que são 

legitimados por outras entidades intervenientes, como associações 

profissionais. 
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Em todos os mecanismos o objetivo é obter legitimidade, o que difere são as fontes de 

pressões institucional e os elementos que se enfatizam. 

 Procura evitar-se sanções derivadas da não conformidade da organização com as 

regras que vigoram no ambiente em que a organização opera, de forma a obter 

legitimidade mediante o cumprimento de tais regras. Pode concluir-se então, que as 

organizações interagem simultaneamente com o ambiente em que operam para obter 

legitimidade. 

 

3. Estratégias de Impression Management 

Existem dois tipos de comportamentos podem ser utilizados na gestão de 

impressões: ocultação e atribuição. A ocultação é conseguida através da ofuscação de 

resultados negativos ou enfatizando resultados positivos. No caso da atribuição, existe 

mais responsabilidade nos sucessos, os resultados positivos são atribuídos a fatores 

internos e resultados negativos são atribuídos a fatores externos à organização. 

Segundo alguns autores, não é claro se o IM é efetuado consciente ou 

inconscientemente. A maioria dos estudos assumem que são comportamentos 

conscientes. Pela teoria da agência, os gestores adotam comportamentos oportunistas 

com o objetivo da apresentação ser mais benéfica para eles, portanto, poderemos 

considerar que se tratam de comportamentos conscientes e intencionais. 
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Figura 1 - Estratégias de Impression Management  

Fonte: Adaptado de Merkl– Davies (2007, p.28) 

 

Pela análise da figura 1 verificamos que existem 7 estratégias de IM. È de notar 

também, que 6 das estratégias se baseiam em comportamentos de ocultação, em que 

duas delas ofuscam más notícias e quatro enfatizam boas notícias. A sétima estratégia 

trata-se de um comportamento de atribuição. 

As sete estratégias colocam-se em prática através de opções de divulgação e/ou 

apresentação de informações seletivas. 

 

3.1. Manipulação da legibilidade 

A narrativa é escrita com uma técnica que obscurece a mensagem pretendida, 

confunde ou distrai os leitores da informação. 

Os gestores tornam os documentos difíceis de ler utilizando complexidade 

sintática, e isso é considerado um proxy para a ofuscação. 

A questão que se coloca é se a dificuldade da leitura se deve ao fato de se tratar de 

uma estratégia de IM, ou seja, se a dificuldade é provocada na leitura para mascarar 
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algum aspeto desfavorável do comportamento da empresa, ou se trata de falta de 

habilidade por parte de quem escreve. É difícil diferenciar os dois, no entanto, os 

documentos das empresas são escritos por profissionais e tendo em conta os efeitos 

adversos que poderão resultar do efeito de um relatório anual mal executado em termos 

de dinheiro e reputação, as empresas demoram tempo e têm bastante cuidado, 

assegurando que as suas comunicações são exatas.   

 

3.2.Manipulação da retórica 

Esta estratégia carateriza-se pelo uso de linguagem persuasiva como proxy para a 

ofuscação. Os gestores ocultam os resultados negativos da organização utilizando 

artifícios retóricos como por exemplo pronomes e voz passiva. 

A manipulação da retórica não se baseia no que as empresas “dizem” mas sim 

“como o dizem”. 

Conclui-se de alguns estudos, que as mensagens passadas pelos gestores aos 

acionistas diferem de anos rentáveis e não rentáveis. No caso de resultados negativos 

verificam-se artifícios retóricos que visam colocar a responsabilidade pelos maus 

resultados em fatores externos. 

 

 

3.3.Manipulação temática 

A esta estratégia está subjacente o princípio “Pollyanna”, ou enviesamento 

positivo. Assume-se que os gestores apresentam o desempenho financeiro da melhor 

forma possível, isso manifesta-se na prevalência de palavras com emoção positiva em 

vez de palavras com emoção negativa. 

  

 

3.4.Manipulação visual e estrutural 

As perceções sobre o desempenho da empresa e perspetivas, pode ser manipulado 

pela forma como a informação é apresentada nos documentos corporativos. 

Existem quatro tipos de ênfase que podem ser aplicadas : 

i) Repetição – pode melhorar a compreensibilidade dos relatórios financeiros 

ou adicionar ruído ao processo de comunicação; 
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ii) Reforço de ideias – quando parte da informação é enfatizada por meio de um 

qualifier; 

iii) Ênfase visual – as empresas usam uma série de efeitos para evidenciar dada 

informação (estilo da letra, tamanho, cores, etc);  

iv) Ordenação e localização- Utilizada para conduzir o raciocínio do leitor tendo 

em conta um dado objetivo.  

 

3.5.Comparação de desempenho 

Esta estratégia passa por introduzir uma polarização positiva escolhendo as 

comparações de desempenho que lhes permitem retratar o seu atual desempenho da 

melhor forma possível. Para realizar estas comparações de desempenho são utilizados 

pontos de referências designados por benchmarks. 

Podemos concluir, que as empresas de maior dimensão e desempenhos positivos 

têm mais tendência a divulgar voluntariamente gráficos de desempenho nos seus 

relatórios anuais (Merkl-Davies e Brennan,2007). 

 

3.6.Escolha de indicadores de desempenho 

Esta estratégia envolve seletividade na escolha de determinados indicadores de 

desempenho e na omissão de outros. 

 

3.7.Atribuição dos desempenhos organizacionais 

Esta estratégia tem a sua base numa teoria da psicologia social que se designa por 

teoria da atribuição. Esta teoria estuda a forma como as pessoas explicam dados 

comportamentos de outros ou delas próprias com fatores externos ou internos.  

Como já foi referido, no contexto de relato financeiro os gestores adotam 

comportamentos em benefícios dos próprios. Os gestores tendem a atribuir resultados 

organizacionais positivos a fatores internos e resultados organizacionais negativos a 

fatores externos à organização. 

 

4. Estudos realizados  

4.1. Análise dos relatórios de contas da EDP – Energias de Portugal, SA 

Dissertação de Mestrado elaborada por Paula Azevedo 
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Este estudo baseou-se na análise dos relatórios de contas da empresa EDP no 

período entre 1990 e 2009, complementada com informações recolhidas no site da 

empresa. 

O objetivo é analisar a divulgação de informação sobre intangíveis através de 

imagens. Esta análise baseou-se numa lista de atributos intangíveis: produtos/serviços, 

sucursais, mercados, desenvolvimento do negócio, clientes/consumidores, gestão, 

trabalhadores, responsabilidade corporativa, governo das sociedades, história/reputação, 

aspirações futuras e marca-empresa/identidade. 

Para efeitos do estudo, são consideradas imagens: as fotografias, figuras e 

desenhos, ficando de fora gráficos, diagramas, organigramas, mapas e esquemas. 
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È notório pela análise do quadro 2 que o número de imagens contidas nos relatórios 

anuais tem aumentado significativamente, assim como o número de páginas que o 

constituem (quadro 1). A divulgação de imagens com itens intangíveis começam 

aparecer nos relatórios a partir de 1992. 

A partir de 2004 (com exceção do ano 2007) todas as páginas continham uma ou 

mais imagens, estas imagens retratam ativos intangíveis mas não só, aparecem também 

ativos tangíveis como barragens, centrais elétricas ou termoelétricas e postes de 

eletricidade. Para além das imagens referidas, aparecem outras de paisagens, por 

exemplo, para meramente tornar o relatório mais apelativo. 

Por norma, as imagens apresentadas estão sempre contextualizadas em narrativas, 

que fazem alusão aos aspetos que pretendem transmitir ou reforçar. 

 

 

 

 

 

 

 

No relatório e contas de 2003 a imagem 1 é repetida página sim página não no canto 

inferior da página em todos os capítulos sobre o governo da sociedade. Esta repetição 

pretende dar ênfase à gestão, é importante também para que os stakeholders possam 

recolher algumas impressões acerca das suas qualidades.  

Com base na teoria da legitimidade e dos stakeholders, a EDP pretende como é óbvio 

passar uma imagem de uma gestão credível, para que as suas ações sejam consideradas 

legítimas pelos utilizadores da informação.  
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A imagem 2 mostra alguns dos prémios recebidos pela EDP, nomeadamente: “a 

condecoração por mérito ambiental atribuído pela Câmara de Seia; o prémio do 

melhor relatório de sustentabilidade pelo quinto ano consecutivo atribuído pela Ordem 

dos Técnicos Oficiais de Contas; o prémio de empresa mais familiarmente responsável, 

atribuído pela AESE- Escola de Direção de Negócios e pela Deloitte; e o prémio 

inovação 2007 atribuído pela World Business Research”(Azevedo, 2011). Ao colocar 

estas imagens a EDP pretende mostrar aos stakeholders o seu sucesso e a sua 

preocupação pelo meio envolvente e pela sociedade. O relato social é também uma 

forma de gestão de impressões. 

 

 

O ano de 1998 foi um ano de aposta nas energias renováveis, as imagens de eólicas 

(imagem 3) foram uma constante no relatório, apareciam alternadas com o logotipo. No 

ano referido, apenas 3 atributos intangíveis foram divulgados através de imagens: 

“responsabilidade corporativa (eólicas), identidade (logotipo) e gestão” 

(Azevedo,2011). Como já foi atrás referido, a apresentação visual e a repetição são 

também uma técnica de gestão de impressões. 
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No relatório de contas do ano 2000 e 2001 a EDP focou-se nos 

clientes/consumidores, imagens como a nº 4 foram uma constante nos relatórios. A EDP 

pretendeu mostrar-se focada no cliente, ”e utilizou imagens para criar, mostrar e nutrir 

a relação da empresa com um stackeholder primário: os clientes/consumidores” 

(Azevedo, 2011). 

Em conclusão, este estudo baseou-se nas estratégias de IM, na teoria da 

legitimidade e teoria dos stakeholders, é notório que as imagens contribuem por um 

lado para a comunicação de intangíveis que não são reconhecidos nas demonstrações 

financeiras obrigatórias e são também um meio utilizado pela empresa para a gestão de 

impressões dos seus stakeholders. 

A comunicação feita através de imagens tem como objetivo que a empresa ganhe 

legitimidade, salientando a sua identidade, responsabilidade social, produtos/serviços, 

gestão, desenvolvimento do negócio clientes/consumidores, trabalhadores, 

história/reputação, governo corporativo, mercados e aspirações futuras. 

“Neste trabalho, o relatório e contas funcionou como o principal veículo de 

comunicação entre a empresa e os stakeholders, estando sujeito à manipulação por 

parte da gestão, de forma a projetar uma impressão favorável do desempenho da 

organização. As imagens mostraram ser uma oportunidade para a gestão manipular as 

impressões dos stakeholders, com o intuito de manter e ganhar legitimidade” 

(Azevedo, 2011). 

 

4.2. Análise das cartas dos presidentes de 45 empresas não financeiras portuguesas 

Dissertação de Mestrado elaborada por Maria Borges 

A amostra deste estudo é composta por 25 empresas não financeiras, cotadas no 

mercado de capitais da Euronext Lisbon e por 20 empresas não financeiras, não cotadas. 

As quatro estratégias de gestão de impressões analisadas neste estudo são: 

manipulação da retórica (número de palavras do texto, voz passiva, autorreferências, 

referências a terceiros), manipulação temática (palavras positivas/negativas), 

manipulação da legibilidade (índice de Flesh Reading ease) e escolha dos indicadores 

de desempenho (referência/referência quantificada). 
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Da análise ao quadro 4, concluímos que em média as cartas dos presidentes em 

análise contém 1.117,28 palavras, este é um valor que está muito a cima da média 

apresentada pelas empresas britânicas. 

As empresas portuguesas não fazem uso de autorreferências, referências a terceiros 

e utilização de voz passiva como instrumento de IM. Os valores médios apresentados no 

quadro 4 referente aos pontos referidos estão muito abaixo da média das empresas 

Britânicas, diferença que se justifica pelo facto de as empresas britânicas seguirem um 

modelo de relato financeiro virado para o mercado de capitais e as empresas 

portuguesas serem empresas em que o controlo é mais familiar. 

No que diz respeito ao uso de palavras com emoção positiva ou negativa, conclui-se 

pela análise do quadro que as empresas em causa utilizam mais as palavras com emoção 

positiva do que com emoção negativa. O objetivo é sobretudo apresentar uma imagem 

mais favorecida da empresa. 
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Tendo em conta o limite entre 0-30 definido pelo ranking do índice de Flesh como 

correspondendo a um nível de dificuldade de leitura muito elevado, pela análise do 

quadro 4 podemos concluir que as cartas em causa têm um baixo nível de legibilidade 

(valor médio de 6,46). 

O quadro 4 indica também que as empresas incluem na carta do presidente em 

média 6,51 referências a indicadores de desempenho financeiro. Os indicadores mais 

referenciados foram: resultados (31 empresas), vendas (26 empresas), rendibilidade (14 

empresas), dividendos por ação(11 empresas), nível de endividamento (8 empresas) e 

cash-flow (6 empresas). Note-se que 4 das empresas não fizeram qualquer referências a 

indicadores de desempenho financeiro.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

O quadro 5 relaciona a adoção das estratégias de IM em análise neste estudo 

com o desempenho organizacional. As diferenças entre empresas com desempenho 

organizacional positivo e as com desempenho organizacional negativo não são 

significativas. 

Indo ao encontro de Merkl-Davies et al. (2011) a adoção de estratégias de IM 

está relacionada com a apresentação de uma imagem pública consistente com a restante 

informação publicada no relatório e contas e como a forma com a própria gestão vê e 

interpreta tais factos e/ou eventos organizacionais. Contudo, os resultados indicam que 

os gestores, independentemente dos níveis de desempenho, tentam apresentar uma 

imagem o mais favorecida possível, consistente com a hipótese “Pollyanna”.  
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Deste estudo conclui-se também que as empresas de maior dimensão utilizam 

um maior número de autorreferências no intuito de obter legitimidade. Apresentam uma 

imagem mais favorecida, utilizando um menor número de palavras com emoção 

negativa, e empregando uma maior número de palavras para contextualizar os eventos 

e/factos ocorridos de forma a tornar a mensagem mais inteligível e consistente com a 

hipótese da racionalidade retrospetiva (Merkl-Davies et al., 2011). 

 

5. Conclusão 

Em conclusão, verifica-se de toda a análise realizada, “que o relatório anual de 

contas é cada vez mais um meio propenso à ocultação. Partes do relatório são  

manipuladas de forma a darem uma imagem mais favorável da gestão, nomeadamente 

em situações que a entidade está ameaçada”. (Azevedo, 2011) 

As narrativas são utilizadas pelas empresas para dar a conhecer aos stakeholders a 

sua história, projetos e ações. As preocupações com o meio ambiente e com o social têm 

vindo a crescer e a ser reveladas nos relatórios anuais das organizações com o intuito de 

obter legitimidade. 

Como foi notório no caso da EDP, as imagens e a repetição das mesmas são uma 

forma de IM utilizada pela empresa para manter e ganhar legitimidade. A EDP pretende 

mostrar com as imagens que complementam as narrativas, que vai de encontro aos 

valores da sociedade e dos stakeholders. 

No caso do estudo das cartas dos presidentes do conselho de administração, 

verificou-se também a utilização de estratégias de IM com o intuito de apresentar uma 

imagem mais favorecida da organização. 

A contabilidade está a deixar de se resumir apenas a números. Segundo Davidson e 

Warren (2009) as questões relevantes para a contabilidade são comunicadas em três 

“linguagens”: números, palavras e imagens visuais. 
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Apêndice 1- Empresas incluídas na amostra no estudo da carta do Presidente 
 

Empresas cotadas               Empresas não cotadas 
Brisa                                    Aguas de Portugal 

Cimpor                                ANA aeroportos 

Corticeira                            Amorim ANAM 

EDP                                     CIPAN 

EDP renováveis                   CP 

Fisipe                                   CTT 

Galp Energia                        EDA 

Glinnt                                   Edifer 

Ibersol                                  Efacec 

Inapa                                    Estradas de Portugal 

J. Martins                             RAR 

Lusomundo                          Refer 

Martifer                               Secil 

Media Capital                     Sogrape 

Mota Engil                          Somague 

Nova Base                          Sonae Sierra 

Orey Antunes                     TAP 

Portucel                              Visabeira 

Ptelecom                            Vodafone 

Reditus                               Zagope 

Ren 

Sonae 

Sonae Indústria 

Sonaecom 

Toyota Caetano 

 

 

 

                             Fonte: Borges (2011) 
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Apêndice 2- Dicionários utilizados no estudo da carta do Presidente 

 

                     

Dicionário de 

Autorreferências 

Exemplos de indicadores 

de desempenho 

financeiro 

                                                                            

    

 

 

 

Fonte: Borges (2011) 

 

 

Exemplos de palavras com emoção positiva 

 

Exemplos de palavras com emoção negativa 

 


