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1 RESUMO 

 

Este artigo versou sobre estudos realizados acerca do discurso na área de Relações 

com os Investidores (RI) da Petrobras S.A. Para tanto, selecionou-se quatro 

exemplares de uma das comunicações dirigidas comumente utilizadas por essa área, 

o jornal empresarial, instrumento que visa contribuir com a visibilidade da organização. 

Para empreender a investigação proposta, foi usado como aporte teórico os 

pressupostos da Governança Corporativa e da Comunicação Organizacional (foco 

nas Relações com os Investidores e na Comunicação Dirigida) e da Análise do 

Discurso de linha francesa, a qual igualmente serviu de metodologia para feitura do 

trabalho. 

 
Palavras-chave: Discurso. Relações com Investidores. Governança Corporativa. 

Jornal Empresarial. 

 
2 INTRODUÇÃO 
 

Este estudo versou sobre a análise de uma ferramenta da comunicação dirigida 

escrita (CDE), o jornal empresarial, e a construção acerca do discurso de uma área 

que ganha, atualmente, com a consolidação dos modelos de Governança Corporativa 

(GC), importância e destaque: a das Relações com os Investidores (RI).  Num cenário 

em que as empresas1 necessitam cada vez mais de investimento para crescer e/ou 

manter-se no mercado, as formas de financiamento existentes são: o capital próprio 

ou de terceiros, principalmente a partir de empréstimos bancários, de programas de 

incentivo governamental, de abertura do capital e de conquista ou aumento de 

investidores. Caso opte por essas duas últimas, tanto os acionistas como os 

investidores precisam ser informados acerca da(s) organizações(s) ou do(s) projeto(s) 

que estão colocando o seu dinheiro e quem fica responsável por essa comunicação 

são os profissionais da área de RI. 

O campo das RI é conhecido como “guardião da transparência”, sendo esta um 

dos pilares que sustentam as práticas da GC. Assim, tanto no processo informacional 

                                                             
1 Embora a literatura venha a sugerir diferenças teóricas entre o uso dos termos ‘empresa’, 
‘organização’, ‘instituição’, companhia’ e ‘corporação’. Para efeitos de fluidez textual deste trabalho, 
esses serão utilizados como sinônimos. 



 
 

dos stakeholders, como na operacionalização da almejada transparência, há a 

construção de um discurso que é peculiar as RI e que abarca traços discursivos 

inerentes a cada organização. Para entender e analisar esse discurso, selecionou-se 

uma das comunicações dirigidas comumente utilizadas pela área de RI, o Jornal do 

Acionista, bem como se escolheu a Petrobras S.A. para a realização deste estudo. A 

seleção desta organização deu-se pelo seu destaque no Brasil e no mundo, inclusive 

por ser a maior empresa brasileira e da América Latina. 

 
3 OBJETIVOS 
 

Este estudo possui como objetivo principal analisar como o discurso das RI é 

edificado e como esse foca a concretização dos princípios éticos que regem essa 

atividade (a citar: transparência, equidade, franqueza e independência, integridade e 

responsabilidade). 

Os objetivos específicos a serem atingidos com o trabalho proposto foram:  

 apontar as características da Petrobras presentes no discurso construído pelos 

profissionais das RI; 

 verbalizar como o Jornal do Acionista da Petrobras é elaborado, visando atingir os 

stakeholders selecionados como os pretensos leitores dessa comunicação dirigida 

escrita.  

 disponibilizar aos relações-públicas os subsídio para a elaboração das matérias e 

do próprio Jornal do Acionista, o qual é um instrumento de comunicação dirigida 

escrita é tão cotidiano nas organizações brasileira e que quando elaborado pelos RI 

ganham peculiaridades inerentes a essa área. 

   

4 METODOLOGIA 
 

Para se empreender o referido estudo, foi necessário a feitura das seguintes 

pesquisas: 

 bibliográfica: foi realizado um levantamento dos principais compêndios que tratam 

das teorias embasadoras do objeto de estudo escolhido, que são as que versam sobre 

a Governança Corporativa, a Comunicação Organizacional e a Análise do Discurso 



 
 

de linha francesa. Para tanto, também foi empreendida uma pesquisa nas publicações 

disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI); 

 eletrônica: foi feita uma apuração das publicações disponíveis na Internet sobre o 

assunto pesquisado, bem como um levantamento do discurso empreendido pela 

Petrobras em seu site; 

 documental: foram levantados exemplares do jornal do acionista disponibilizados 

pela Petrobras em seu site para posterior seleção de qual seria analisado, optou-se 

por estudar as edições de 39 a 42. Esse instrumento de comunicação dirigida é 

produzido e disponibilizado aos investidores da organização justamente em seu sítio 

eletrônico. Daí a facilidade de acesso a este veículo. Para a análise dos dados 

levantados, foi utilizada a metodologia da Análise do Discurso de linha francesa. 

Nesta, para que se examine a construção do discurso proposto, foram igualmente 

realizadas análises de cunho linguístico, argumentativo, textual e ideológico. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 
5.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA (GC) 

 

A governança corporativa (GC) consolidou-se como um movimento que 

objetivava proteger os acionistas, principalmente os minoritários, de possíveis abusos 

praticados pelos executivos, preponderantemente nas decisões estratégicas da 

organização. Dessa forma, a GC aparece como sendo um 
 

[...] conjunto de princípios e práticas que procuram minimizar os potenciais 
conflitos de interesse entre acionistas controladores e minoritários não 
controladores, bem como entre os demais stakeholders, com o objetivo de 
maximizar o valor da empresa e, consequentemente [sic], aumentar o retorno 
para seus acionistas (ANDRADE; ANDRADE, 2012). 
 

Castro (2013, p. 35-36) aponta os principais objetivos e princípios básicos da 

Governança Corporativa, são eles: 

 
 transparência (disclosure), com a qual a administração deverá zelar por 
uma eficiente comunicação interna e externa; 
 equidade (fairness), que está centrada na obrigação empresarial de 
fornecer um tratamento justo e igualitário para os seus stakeholders; 
 prestação de contas com responsabilidade (accountability), segundo o 
qual todos os agentes da GC devem responder integralmente pelos atos 
praticados e devem prestar contas de sua atuação a quem os elegeu e 



 
 

respondem integralmente por todos os atos que praticam no exercício de 
seus mandatos; e, por fim, 
 respeito ao cumprimento das leis ou responsabilidade corporativa 
(compliance), no qual os “[...] conselheiros executivos devem zelar pela visão 
de longo prazo e sustentabilidade da organização” (SILVA, 2005, p. 23); é a 
visão mais ampla da estratégia empresarial, contemplando todos os 
relacionamentos com a comunidade em que a sociedade atua; inclui-se neste 
princípio a contratação preferencial de recursos (trabalho e insumo) 
oferecidos pela própria comunidade, entre outras vantagens2. 
 

Vendo por um contexto social mais compreensivo, as companhias se colocam 

além da questão de maximização do lucro, pois defendem a gestão que incorpora os 

interesses dos stakeholders na condução do negócio, gerando assim maior valor 

agregado, maior valor de reputação e melhores resultados financeiros. 

 

5.2 RELAÇÕES COM INVESTIDORES (RI) 

 

Para Soares, Almeida e Vergili (2010, p. 34), “O profissional de Relações com 

Investidores se expõe cada vez mais a todos os públicos estratégicos, ao divulgar, 

expor, falar, esclarecer, ser transparente, tirar dúvidas, ouvir, enfim, realizar a 

comunicação corporativa com a sociedade como um todo”. Para a feitura de um 

trabalho de RI, os públicos mais importantes são: 

 
[...] analistas, gestores de fundos e pessoas físicas que buscam alternativas 
de investimento, em conjunto usualmente denominados investidores. [...] a 
comunidade de investidores é o público-alvo dos profissionais de RI, sendo 
fundamental que as suas demandas sejam constantemente identificadas, 
prezando sempre pela correta comunicação dentro dos princípios éticos da 
profissão (IBRI et al, 2012, p. 9).  

 

Sabe-se que, atualmente, os profissionais de Relações com Investidores, para 

alcançar as metas de comunicação com os seus públicos de interesse, as quais 

muitas vezes são impostas por estes, devem ter conhecimentos acerca de finanças, 

contabilidade, administração, marketing, comunicação e direito societário ou 

legislação ligada ao mercado de capitais ou à emissão de títulos e valores mobiliários, 

sejam de dívidas ou de ações. Igualmente devem atuar dentro dos princípios éticos 

preconizados pelo Código de conduta (2014) do Instituto Brasileiro de Relações com 

                                                             
2 A “função social” de uma empresa deve incluir a criação de riquezas e de oportunidades de emprego, 
qualificação e diversidade da força de trabalho, estimular o desenvolvimento científico por intermédio 
de tecnologia e melhoria da qualidade de vida por meio de ações educativas, culturais, assistenciais e 
de defesa do meio ambiente. 



 
 

Investidores (IBRI), que são: transparência, equidade, franqueza e independência, 

integridade e responsabilidade, cabendo entender cada um desses. Esse Instituto 

ainda é o responsável por regular a atividade e os instrumentos de RI. 

 

5.3 RELAÇÕES PÚBLICAS (RP) 

 

A Associação Brasileira de Relações Públicas – ABRP (1955) conceitua este 

campo do saber humano como sendo “[...] o esforço deliberado, planificado, coeso e 

contínuo da alta administração para estabelecer e manter a compreensão mútua entre 

a organização e todos os grupos aos quais está ligada, direta ou indiretamente”. Este 

profissional é capacitado e trabalha comunicação dirigida, com a função de dispor de 

instrumentos para atingir os públicos com interesses em comuns, visto que, é próprio 

do RP criar e manter boas relações entre empresa e seus públicos. 

Kunsch (2003, p. 103), destaca as atividades das relações públicas nas 

organizações como função estratégica, que “significa ajudar as organizações a se 

posicionar perante a sociedade, demonstrando qual é a razão de ser do seu 

empreendimento, [...] bem como definir uma identidade própria e como querem ser 

vistas no futuro”. A gestão da atividade é entorno da comunicação que utiliza a 

informação com o objetivo de validar as ações organizacionais, direcionando o 

trabalho a manter uma imagem positiva diante dos seus públicos. 

A construção e a manutenção da imagem organizacional é uma das atividades 

intrínseca aos relações-públicas. Ao estudar os caminhos do discurso que versou na 

análise e o ethos que resulta na imagem organizacional, contribuindo para uma 

imagem positiva da empresa, percebe-se a relevância deste profissional na 

comunicação dirigida escrita e na construção do jornal empresarial. 

 

5.4 ETHOS E IMAGEM ORGANIZACIONAL 

 

Faz-se necessário delimitação conceitual é o do ethos. Para Maingueneau 

(2005, p. 69), “Além da persuasão pelos argumentos [intrínseca a todo 

texto/comunicação gerada pela organização], a noção de ethos permite refletir sobre 

o processo mais geral da adesão dos sujeitos a uma certa posição discursiva”. O ethos 

pode ser entendido como a imagem que o sujeito constrói, visando agregar confiança 



 
 

do outro, conquistada através de qualidades expostas, está relacionado ao que é 

projetado. 

Cabe assim, compreender a imagem organizacional sob a perspectiva de 

Sampaio (1997:248) é, o "conjunto das percepções em relação a uma empresa, tanto 

junto a seus consumidores como a outros grupos de pessoas e ao mercado como um 

todo. Essas percepções são a visão externa em relação diversos aspectos da 

empresa". A imagem pode ser formada a partir do modo como os públicos veem a 

organização, daí tem a necessidade de obter estratégias que possibilitem um bom 

relacionamento entre público e organização, caso seja negativo poderá afetar os seus 

negócios, sendo esse é um desafio constante para os RP. 

 

5.5 O JORNAL DE EMPRESA (JE) 

 

O jornal de empresa (JE) é uma comunicação dirigida escrita que é publicada 

pelas organizações e é uma das publicações do jornalismo empresarial de maior 

expressão. Esse recebe variadas denominações: jornal empresarial ou institucional 

ou corporativo. 

Rego (1987, p. 45) aplica essas quatro características aos JE, obtendo-se a 

seguintes peculiaridades para esse tipo de comunicação dirigida escrita: 

 
Periodicidade – A periodicidade do jornal de empresa deve situar-se entre a 
periodicidade do boletim e a da revista. Periodicidade média. 
Atualidade – A atualidade do seu conteúdo deve ser medida pela 
periodicidade. Os fatos serão tratados de forma a não perderem a atualidade 
durante o intervalo entre duas edições. Presta-se também ao jornalismo de 
interpretação, opinião e entretenimento, gêneros que dão às matérias um 
caráter atemporal 
Difusão – O seu esquema de difusão deve completar-se entre a etapa final 
de produção de uma edição e o início da programação de outra. 

 

As publicações empresariais podem ser consideradas, na atualidade, como 

“[...] ferramentas de primeira grandeza das organizações” (KUNSCH, 2003, p. 168). 

Seu objetivo principal é a divulgação das atividades empreendidas pela empresa. Daí, 

o seu poder de construir uma imagem organizacional de forma concreta e com uma 

maior segurança. Possui sempre um visual colorido e atraente. Tem uma 

periodicidade fixa. O seu conteúdo deverá refletir os assuntos de interesse da 

organização e os do grupo ao qual se remete, mas a sua eficiência dependerá muito 



 
 

mais do interesse dos leitores. Cada tipo de matérias possui características peculiares 

que terminam por diferir uma das outras, o que faz com que recebam outras 

designações.  

O JE também tem quatro características/compromissos que embasam a sua 

práxis, são elas: 1) atualidade – “consiste na transmissão de fatos novos, atuais” 

(GROTH apud REGO, 1987, p. 35); 2) periodicidade – corresponde ao aparecimento 

regular de fatos que justifiquem uma publicação; 3) universalidade – é a variedade de 

informações; e 4) difusão – acesso às matérias pelo público.  

O jornal empresarial pode ser voltado para um público, devendo tentar divulgar 

e projetar uma imagem favorável da instituição junto a esse grupo. Deve sim publicar 

informações sobre a organização e seus públicos, mesmo quando uma dessas seja 

de cunho negativo. Isso deve acontecer para que se possa esclarecer a “verdade”3 

dos fatos, evitando-se, assim, boatos desnecessários, uma vez que a melhor versão 

deverá sempre ser a verdadeira e esta deve ser dada pela voz da própria empresa. 

 

5.5 ANÁLISE JORNAL DIRECIONADO PARA OS ACIONISTAS DA PETROBRAS 

 

O Jornal do Acionista da Petrobras é o material escolhido para análise e essa 

CDE é intitulada de Petrobras em ações. Essa é uma ferramenta de comunicação 

publicada dentro da empresa designada a buscar interação entre empresa e seus 

representantes\acionistas\clientes e serve de guia para apresentar aos seus 

acionistas a realidade da empresa, expondo, de modo transparente e preciso, toda a 

sua evolução da empresa no mercado no período de três meses.   

Rego (1987) analisa o JE a partir de: aspectos morfológicos, periodicidade, 

número de páginas e público a que se destina. Sobre os aspectos morfológicos, 

observa-se que, no JE em questão, em torno de 60% dos espaços são destinados 

aos textos e 40% para as ilustrações (fotografias, mapas, desenhos, gráficos, 

organogramas, fluxogramas, tabelas, quadros e esquemas) e espaços em branco. 

Também se percebeu que há uma utilização equilibrada das cores, com destaque e 

predominância das indicativas da Petrobras, as quais são o verde bandeira e o 

amarelo ouro.  

                                                             
3 O uso das aspas, aqui, se justifica uma vez que a pesquisadora entende que não existe uma verdade universal, 
única. Há sim ângulos de visualização dessa possível verdade. 



 
 

 Quanto à periodicidade, a JE investigada era publicada a cada trimestre, mas 

pode haver a necessidade de edição extra. Agora, com a crise enfrentada pela 

Companhia em questão, está suspensa a sua veiculação.   

Acerca do número total de páginas, atestou-se que todos os números 

veiculados possuíam 4 páginas. Mesmo sabendo que apenas 1,86% das JE 

divulgadas no território nacional é destinado para o misto (REGO, 1987), a gestão da 

Petrobras, por ser uma empresa de capital aberto, acredita ser importante uma CDE 

voltada para acionista/investidores.  

A edição escolhida para este trabalho foi a de agosto 2014, nº. 43 do jornal 

empresarial do acionista da Petrobras. Nessa edição, a publicação em questão 

destaca assuntos que são de interesse dos acionistas.  

Observou-se ao analisar o discurso da área de RI as edições 39 a 42, que a 

Petrobras em ações tem como objetivos: explanação das políticas e diretrizes da 

empresa para, precipuamente, o público acionista/investidores; informações a 

respeito dos processos de trabalho e do que está acontecendo com os seus recursos 

humanos; humanização das atividades da empresa por meio de notícias relativas ao 

seu pessoal; promoção de campanha de segurança e de interesse geral; interação do 

papel da empresa na comunidade; facilidade de compreensão e respeito mútuo entre 

as empresas e seus públicos, os quais igualmente podem acessar e ler a publicação 

em questão uma vez que essa está disponível no site da companhia.  

Defende-se, assim, portanto, que a imagem corporativa é elaborada, junto aos 

investidores, via discurso e este é expresso nas comunicações dirigidas escritas pelas 

organizações geridas pela governança corporativa, levando-se em conta os princípios 

preconizados pelo Código de conduta do IBRI.  

Diante da análise empreendida, pode-se afirmar que o ethos/imagem 

organizacional que o RI deseja construir nos textos da edição estudada da Petrobras 

em ações é de uma empresa sólida, com números expressivos, que empreende 

sempre e é possuidora de uma administração a qual planeja suas ações e verbaliza 

seus resultados em linguagem acessível a todos os públicos, já que é uma publicação 

veiculada em seu site. O que responde a dois dos princípios éticos que rege a GC e 

ainda a área de RI que a transparência e a equidade.   

 
6 RESULTADOS 



 
 

Atingiu-se o objetivo principal que era estudar o caminho do discurso das RI 

e como é edificado, com foco na concretização dos princípios éticos que regem essa 

atividade (a citar: transparência, equidade, franqueza e independência, integridade e 

responsabilidade). Aos relações-públicas os subsídio para a elaboração das matérias 

e do próprio jornal de empresa, o qual é um instrumento de comunicação dirigida 

escrita é tão cotidiano nas organizações brasileira e que, quando elaborado pelos RI, 

terminam por ganhar peculiaridades inerentes a essa área. 

Através do artigo redigido, foi possível identificar como o discurso é edificado 

e como esse contribui para a formação da imagem positiva da companhia brasileira. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa empreendida versa sobre estudos realizados acerca do discurso 

na área de RI da Petrobras, a maior empresa brasileira e com presença expressiva 

em outros países. Durante a feitura dessa, foi feita uma análise da ferramenta (jornal 

empresarial do acionista, produzido pela citada área da companhia em questão) e do 

discurso construído nessa publicação. Jornal esse que visa informar o público 

investidor/acionista o que está acontecendo na organização, bem como possui traços 

discursivos da área que o produz. Através do artigo redigido, foi possível identificar 

como o discurso é edificado e como esse contribui para a formação da imagem 

positiva da companhia brasileira que é pública.   

Considera-se o Petrobras em ações como um instrumento estratégico, pois 

visa transmitir informações importantes para o stakeholders ao qual se destina, bem 

como o faz de forma simplificada. Seu objetivo principal seria divulgação dos 

resultados da empresa examinada e o que está acontecendo de relevante nessa. Com 

isso, conseguiu construir uma imagem organizacional de forma concreta e com uma 

maior segurança. Dessa forma, pode-se constatar que a imagem corporativa edificada 

no Petrobras em ações é elaborada, junto aos investidores, via discurso, e este é 

expresso na comunicação dirigida escrita pela companhia. 

Estudar a área de RI a partir do discurso elaborado por essa é importante para 

que os Relações Públicas (RP) consigam atingir de forma mais eficaz e eficiente um 

público de interesse organizacional cada vez mais crescente que é o investidor. 

Igualmente este estudo inaugurará uma dispare e importante fronteira de trabalho 



 
 

para as RP, uma vez que as RI hodiernamente é mais desempenhada por 

administradores e contadores. 
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