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RESUM

Amb aquest article pretenem contribuir al debat teòric so-
bre la divulgació voluntària relativa al medi ambient (DVM) 
de les empreses. La teoria del discurs amagat de Scott ofe-
reix una perspectiva més enllà de l’explicació de la legitimi-
tat. Aquesta teoria ens ensenya que es pot utilitzar la DVM 
com a mecanisme de denúncia en entorns complexos de 
jocs de poder. En contextos econòmics emergents i política-
ment autoritaris, es pot observar que la producció d’una DVM 
és una crítica a la dominació d’una empresa sobre una altra, 
més que una eina per als directius legitimant les seves ac-
cions de gestió. 
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ABSTRACT

With this article we intend to contribute to the theoretical 
debate on the voluntary disclosure on the environment of 
companies (DVM). Scott’s Hidden Discourse Theory offers a 
perspective beyond just explaining legitimacy. This theory te-
aches us that DVM can be used as a reporting mechanism in 
complex power play settings. In emerging and politically aut-
horitarian economic contexts, it can be observed that the pro-
duction of a DVM is a criticism of the domination of one com-
pany over another, rather than a tool for managers legitimizing 
their management actions.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11.
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Introducció

Durant dècades, la perspectiva de mercat i els mecanismes d’agència 
(compensacions de cost-benefici) han resistit dures crítiques (per exemple, 
Milne, 2002) per a explicar la motivació de la divulgació voluntària. No 
obstant això, la convergència entre els resultats de les recerques és limitada 
i el seu poder explicatiu continua sent controvertit (Murray et al., 2006). A 
partir de 2002, diversos estudiosos van adoptar una nova visió d’aquesta 
motivació utilitzant un enfocament basat en la teoria de la legitimitat (per 
exemple, Deegan, 2002; Cho i Patten, 2007). En aquest sentit, la teoria de la 
legitimitat tradueix les respostes empresarials a les expectatives, pressions i 
crítiques de les diferents parts interessades que busquen una millor informa-
ció sobre l’impacte de l’empresa.

Segons aquesta teoria, pot existir un contracte social entre una empresa 
i la societat, que exigeix que l’empresa sigui sensible a l’entorn en el qual 
opera (Deegan, 2002). La referència al contracte social implica una inter-
pretació de contextos pluralistes en els quals la llibertat d’expressió es dona 
per suposada, amb una agenda específica que explica la motivació de les 
informacions voluntàries de les empreses. No obstant això, hi ha diverses 
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«deficiències» que Deegan (2019) va identificar com a necessitat d’abordar. 
En primer lloc, la legitimitat es considera simplement una variable dicotò-
mica. En segon lloc, es basa en els interessos propis dels directius. En tercer 
lloc, sol ser una resposta a una crisi. Finalment, es considera la societat com 
un «tot» en el qual «s’ignoren els desequilibris de poder, les lluites de clas-
ses o els conflictes» (p. 2320). En conseqüència, Deegan (2019, p. 2324) 
reclama «una comprensió més rica de les motivacions dels directius per a la 
divulgació d’informació, i de les influències de les divulgacions corporati-
ves en les diferents parts interessades».

El present article contribueix a aquest debat presentant les motivacions 
polítiques a través de la divulgació ambiental voluntària en el cas d’absèn-
cia de pressions externes del mercat financer, però en el context d’un discurs 
públic bloquejat.

Per a examinar aquesta possibilitat, utilitzem la perspectiva antropolò-
gica política de Scott (1990). El seu concepte d’infra-política dona una nova 
llum sobre les motivacions d’un director general per a parlar en un entorn 
políticament repressiu. Els actors en aquestes circumstàncies desenvolupen 
el que Scott (1990) nomena «transcripcions/discursos ocults», que servei-
xen per a exterioritzar la situació de dominació sense amenaçar obertament 
l’aparent equilibri de poder. Scott explica que una forma de resistència 
«suau» permet la «producció social de carisma» (Cleuziou, 2010).

Quan un mercat financer embrionari es combina amb un 
règim autoritari

La divulgació voluntària és la informació facilitada fora dels estats fi-
nancers, generalment, a discreció de la direcció (Core, 2001). La literatura 
ha estudiat durant molt de temps les pràctiques de divulgació voluntària de 
les empreses, en gran manera des de la perspectiva dels inversors i els mer-
cats financers (Boesso i Kumar, 2007; Touboul i Kozan, 2020) sota el supò-
sit de l’eficiència del mercat. En la literatura social i mediambiental, Deegan 
(2002) identifica moltes altres motivacions possibles per a la divulgació 
(que no són necessàriament excloents), però la teoria de la legitimitat conti-
nua sent el marc teòric dominant (vegeu, per exemple, Cho i Patten, 2007; 
Deegan, 2019; Patten, 1991, 1992; O’Donovan, 2002; Deegan et al., 2002; 
Buhr, 1998), malgrat les crítiques (Deegan, 2019). Diversos estudiosos de-
manen una reconsideració d’aquesta teoria, tenint en compte, especialment, 
«les revelacions socials i ambientals de les empreses dins del context insti-
tucional més ampli» (Deegan, 2019, p. 2322).
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Teoria de la legitimitat i contracte social

En línia amb altres investigadors, Deegan (2002) vincula directament 
la noció de legitimitat amb la de contracte social. Aquest últim suposa una 
democràcia liberal que permet alinear els valors de l’empresa amb els de la 
societat que l’envolta. Les expectatives dels «públics rellevants» exerceixen 
el paper organitzador central i donen legitimitat (o no) a l’empresa dins 
d’una societat de múltiples interessos vinculats per un «contracte social» 
(Deegan, 2002, 2019). Així, una empresa informaria voluntàriament sobre 
les activitats que la seva direcció percep com esperades per les comunitats 
en les quals opera. Atès que la legitimitat és conferida a l’organització, o 
reconeguda, pels seus constituents (Perrow, 1970), la divulgació és utilitza-
da com una eina per les empreses per a reduir la seva exposició a l’entorn 
social i polític.

Les empreses que intenten guanyar legitimitat divulgant voluntària-
ment informació mediambiental disposen de diverses estratègies (per exem-
ple, Lindblom, 1994; Solomon i Lewis, 2002). Les empreses poden educar 
o treballar per a canviar o manipular les percepcions (tant internes com ex-
ternes). A més, la DVM pot ajudar a influir en les parts interessades millo-
rant la imatge de l’empresa (Hooghiemstra, 2000) i reforçant la seva legiti-
mitat en les esferes social i política (Deegan, 2007; Tremblay et al., 1993). 
En aquest sentit, els informes de la DVM es converteixen en documents de 
suport a les relacions públiques (Yuthas et al., 2002). Els informes de soste-
nibilitat també poden ser utilitzats com una portada per a camuflar els veri-
tables problemes de sostenibilitat (Boiral, 2013). Tal com van constatar 
Barkmeyer et al. (2015), gran part del contingut dels informes segons el 
marc de la Global Reporting Initiative (GRI), àmpliament adoptat, que no 
reflecteix les consideracions de materialitat entre països i sectors.

En termes més generals, Ashforth i Gibbs (1990) afirmen que la legiti-
mitat organitzativa és problemàtica, ja que és una arma de doble tall amb 
pràctiques substantives i simbòliques. L’enfocament substantiu «implica un 
canvi real i material en els objectius, estructures i processos organitzatius o 
en les pràctiques socialment institucionalitzades» (Ashforth i Gibbs, 1990, 
p. 178). La finalitat principal és millorar el rendiment mediambiental de 
l’empresa, no necessàriament en resposta a pressions externes (Heras-Sai-
zarbitoria et al., 2016; Rodrigue et al., 2013). Per contra, les pràctiques 
simbòliques són superficials i no impulsen cap canvi organitzatiu. No obs-
tant això, amb el temps les pràctiques simbòliques s’han arrelat en les cul-
tures organitzatives (Riley, 1983) i cada vegada hi ha més proves que donen 
suport a l’ús simbòlic/manipulatiu de la divulgació voluntària per part de les 
empreses (per exemple, Michelon et al., 2015; Böhling et al., 2019; Cho et 
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al., 2015). Això pot convertir-se en un problema, ja que, com van descobrir 
de Vries et al. (2015), la gent sospita fàcilment del «rentat verd» quan una 
empresa energètica inverteix en mesures mediambientals, independentment 
de la realitat.

Dins dels contextos democràtics, s’han formulat moltes crítiques con-
tra la teoria de la legitimitat, en particular la seva incapacitat per a abordar 
o resoldre problemes sistèmics (Archel et al., 2009). Aquests enfocaments 
de la legitimitat s’han vist enriquits per una consideració més àmplia de les 
responsabilitats de les empreses (Palazzo i Scherer, 2008), la qual cosa ator-
ga a la legitimitat un nou paper polític. No obstant això, Archel et al. (2009) 
van més enllà del supòsit de la neutralitat de l’Estat en la relació empresa-so-
cietat. Amplien l’abast de la teoria de la legitimitat mitjançant una anàlisi 
detallada dels vincles entre les estratègies de legitimació de les empreses i 
les característiques de l’entorn polític en el qual es desenvolupen. La seva 
anàlisi mostra que l’estratègia de l’empresa pot secundar-se implícitament i 
explícitament en l’alineació ideològica amb l’Estat.

Ni eficiència de mercat, ni context democràtic: una perspec-
tiva política

En general, els estudiosos tendeixen a utilitzar els termes «mercat/eco-
nomia emergent» i «països en vies de desenvolupament» indistintament del 
context polític, que pot ser democràtic o autoritari. El 1998, Rahaman con-
siderava que la informació social i mediambiental de les empreses era, irò-
nicament, un «concepte admirable», ja que «queda molt camí per recórrer 
abans que la teoria pugui funcionar» (p. 58) en els contextos considerats en 
desenvolupament. La literatura empírica postula que les empreses divul-
guen més sobre qüestions socials que sobre qüestions mediambientals 
(Mbekomize i Wally-Dima, 2013; Walis et al., 2017). Un entorn institucio-
nal feble sembla la principal raó de la lenta aplicació de la divulgació medi-
ambiental. En termes més generals, Jamali (2014) considera que «l’RSE 
continua equiparant-se a la filantropia en el món en desenvolupament, i el 
compromís substantiu amb l’RSE és l’excepció i no la norma» (p. 21).

Omran i El-Galfy (2014) suggereixen que, des del punt de vista comu-
nitari, les empreses concentren els seus esforços a maximitzar el benefici 
privat, sense tenir en compte els aspectes socials i mediambientals. Per tant, 
unes normes d’aplicació febles (o arbitràries), combinades amb l’absència 
d’auditoria externa, permeten a les empreses utilitzar la informació mediam-
biental de forma més estratègica quan la divulguen (Rahaman, 1998). La 
divulgació mediambiental (voluntària o obligatòria) es desplega per a mani-



46  

W. Khlif, S. El Omari: La divulgació mediambiental voluntària com a 

instrument de resistència en un context polític autoritari

pular les parts interessades sense témer l’escrutini o la supervisió governa-
mental (Meng et al., 2019). Per exemple, en explicar les pràctiques d’RSE, 
Jamali (2008) afirma que les empreses libaneses i sirianes semblen donar 
prioritat a les seves parts interessades basant-se en consideracions instru-
mentals. Meng et al. (2019) informen que a la Xina les empreses fan servir 
la DVM menys de manera simbòlica i més per a ajudar a construir la seva 
reputació en el mercat i obtenir un avantatge competitiu. Amb finalitats de 
legitimitat, Luo i Wang (2021) descobreixen que les empreses xineses amb 
connexions polítiques es comprometen menys amb les pràctiques mediam-
bientals que amb la donació filantròpica tenint en compte els costos. A més, 
les empreses usen la seva DVM estratègicament per a respondre a les neces-
sitats del mercat i de la política, especialment quan tenen una forta connexió 
política. En entorns institucionals més forçats com el Pakistan, Ali et al. 
(2018) troben que les empreses altament visibles semblen mostrar més di-
vulgació de l’RSE que les empreses menys visibles, ja que són més suscep-
tibles a l’escrutini i la supervisió de diverses parts interessades.

El creixent cos de literatura empírica sobre la divulgació social i am-
biental en contextos en desenvolupament continua dominat per les teories 
de la comptabilitat positiva, la teoria de les parts interessades o, en un ni-
vell inferior, la teoria de la legitimitat. Aquestes teories es basen en la idea 
de la visió contractual de l’empresa (Coriat i Weinstein, 1995), que tendeix 
a ignorar les qüestions sociopolítiques més enllà dels contractes. Per tant, 
aquesta visió difícilment pot explicar contextos en els quals la centralitat 
de l’Estat és essencial per a entendre el comportament de certes empreses 
en matèria d’accions socials i, sobretot, mediambientals. La perspectiva 
política promou sobretot la visió intuïtiva d’una relació positiva entre 
l’oportunisme de les empreses i les seves connexions polítiques (Hillman, 
2005; Zou et al., 2015). Per tant, l’anàlisi de la DVM hauria d’adoptar un 
enfocament sòlid i penetrant (Mercier, 2010) per a comprendre la dimensió 
cognitiva dels responsables de la presa de decisions. Aquesta última és 
principalment un procés de construcció social i no un punt observable en 
el temps. L’element cognitiu posa de manifest els dilemes ètics i polítics 
que subjauen als criteris dels interessos dels actors (Kaler, 2009). En un 
context polític autoritari, en el qual els ressorts de la presa de decisions 
estan centralitzats i controlats, i en el qual el mercat financer està «en bol-
quers», aquests enfocaments de divulgació voluntària aporten poques 
claus teòriques per a explicar les motivacions dels directius per a divulgar 
públicament i voluntàriament la informació mediambiental. En aquesta 
mena d’entorn, és possible que una empresa ecològica no obtingui benefi-
cis en termes de rendiment o legitimitat, ja que les recompenses de la 
DVM són incertes.
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Per tant, si el mercat observa la DVM, podem suposar que el directiu 
espera alguna cosa més que una recompensa econòmica o una millora de la 
imatge corporativa. En aquests contextos econòmico-polítics particulars en 
els quals un directiu no actua per a obtenir un rendiment (financer, d’imat-
ge), es planteja la qüestió de quina explicació teòrica podria, per tant, servir 
de guia per a comprendre el seu comportament.

El concepte d’infra-política, desenvolupat per l’antropòleg polític 
Scott (1990), ofereix una alternativa teòrica per a comprendre aquest tipus 
inusual de comportament. El treball fundacional de Scott ha contribuït sig-
nificativament a la comprensió dels patrons de dominació i subordinació 
que han estructurat les diferents societats. La infra-política explica gran part 
de les bases culturals i estructurals de l’acció política oculta, a la qual gene-
ralment es presta poca atenció. Expressa una lluita invisible que correspon 
a una elecció tàctica nascuda d’una consciència prudent de la relació de 
forces. La infra-política pot definir-se «tant en termes de discreció —el que 
passa políticament desapercebut— com de significació —el que no arriba a 
qualificar-se de polític—» (Marche, 2012, p. 3).

En aquest sentit, ens basem en la definició de De La Boétie (1993, pàg. 
1546-1548), que afirma que «els éssers humans són dominats perquè se’ls 
obliga o perquè se’ls enganya». En concret, la dominació es refereix a asso-
ciacions o mecanismes complexos que asseguren la formació i la reproduc-
ció del consentiment dels dominats mitjançant una sèrie de compromisos 
diversos (Martuccelli, 2004). En la seva anàlisi dels «dominats», Bourdieu 
i Gramsci consideren que els oprimits, en un determinat moment de la seva 
experiència existencial, adopten una actitud d’«adhesió» a l’opressor o do-
minador. En aquestes circumstàncies, les persones dominades no poden 
«considerar» el dominador amb la suficient claredat per a objectivar-lo, per 
a veure al dominador com una cosa «externa» a elles mateixes (Martuccelli, 
2004). Per contra, Scott sosté que els dominats són plenament conscients de 
la seva dominació i la impugnen sense alterar l’equilibri entre els poders 
existents. Scott declara que els individus en situació de dominació desple-
guen un tipus d’«oposició» discreta més adequada per a resistir a un opo-
nent que probablement guanyi una batalla oberta. Scott revela que la in-
fra-política adopta múltiples formes més o menys informals, des de l’acció 
anònima fins a la inversió del ritual imposat (Böhm et al., 2008). Això pot 
aconseguir-se, entre altres coses, produint un «discurs ocult» que descrigui 
el que no pot ser declarat en l’esfera pública, on representaria una crítica al 
poder establert. És una forma de resistència que no corre riscos innecessaris 
(Scott, 1985). Per a emetre aquest discurs ocult, ha d’existir un espai en el 
qual els dominats puguin fer sentir el seu descontentament i en el qual pu-
guin parodiar als poderosos sense por de represàlies immediates. Aquest 
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espai, encara que sol ser informal (sala de descans dels empleats, fòrum o 
xarxa social), també pot ser formal, com un tribunal o un informe de l’em-
presa (Sturdy et al., 2006).

En un context polític autoritari en el qual la veu de la premsa està for-
tament controlada, un informe d’RSE pot representar un espai organitzatiu 
no supervisat en el qual l’empresa pot expressar lliurement la seva condició 
i els seus sentiments (Wilner et al., 2017). Scott mostra que els actors domi-
nats utilitzen aquestes estratègies per a intentar «desnaturalitzar» la domina-
ció i assenyalar la seva il·legitimitat, fins i tot quan la dominació sembla 
inevitable. Finalment, demostra que l’anàlisi de les transcripcions ocultes 
permet anar més enllà de la superfície d’un text que no vol pertorbar «la 
distribució existent de poder, riquesa i estatus» (Scott, 1985, p. 29) per a 
comprendre el missatge encobert.

Basant-nos en aquestes perspectives, proposem que el DVM represen-
ta un mitjà per a expressar una situació d’injustícia enfront dels poderosos 
actors econòmics. En aquest context, la DVM podria no exercir el paper 
tradicional de dispositiu de garbellat per a distingir entre els actors econò-
mics bons i els dolents (Stiglitz i Weiss, 1981) en matèria mediambiental, 
sinó que actua com a un instrument polític, denunciant hàbilment la posició 
d’un actor econòmic poderós i expressant al mateix temps la seva frustració 
sense desestabilitzar l’equilibri general de poder polític existent. Jamali i 
Karam (2018) afirmen que «les formes matisades de l’RSE en el món en 
desenvolupament estan invariablement contextualitzades i conformades lo-
calment per factors i actors de múltiples nivells incrustats en sistemes de 
governança formals i informals més amplis» (p. 32).

De forma més general, s’analitza la complexa interacció entre domi-
nació i resistència en aquest context, en el qual l’Estat autoritari imposa 
les agendes a tots els actors socioeconòmics, bloqueja les institucions i 
controla estretament la informació. Els règims autoritaris no toleren l’ex-
pressió pública del desacord, especialment quan es tracta de crítiques con-
tra una de les empreses estatals més rendibles, encara que siguin les més 
contaminants del seu sector. En alguns contextos polítics, la dominació és 
un pacte implícit que construeixen els règims dominants amb la seva soci-
etat que, a canvi del desenvolupament social i la integració en les maneres 
modernes de consum i producció, accepta sortir de l’esfera pública (Ben 
Hamouda, 2012). Per a això, el règim utilitza la repressió per a excloure 
de l’espai públic tota forma de protesta i d’expressió pròpia. En aquests 
règims, la repressió no és necessàriament violenta des del punt de vista 
físic: es tracta més aviat d’una pràctica d’exclusió dels beneficis i les ren-
des econòmiques (Hibou, 2011).
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Conclusió

Aquest enfocament infra-polític ofereix una nova perspectiva sobre la 
motivació de la DVM en ampliar el ventall d’explicacions per a incloure-hi 
els rols polítics dels actors (Pasquero, 2008). La barreja d’interessos que pos-
sibiliten les relacions de poder, el suport i la instrumentalització particulars 
ofereix la possibilitat que la motivació, el camp, el canal i el to de la DVM 
s’utilitzin com a eina per a una dissidència insospitada. En aquesta situació, la 
intenció de la DVM no és buscar una prima (sigui econòmica o simbòlica) en 
un mercat, sinó exercir una forma de resistència suau que pretén denunciar la 
dominació sense entrar en conflicte directe. La DVM fomenta el comporta-
ment ètic sense denunciar públicament les males accions dels poderosos, ni 
abandonar la crítica per por de les represàlies (Teo i Caspersz, 2011).

La dominació és un element important en l’acció social i comunitària. 
Encara que no totes les accions d’una comunitat mostren una dominació ma-
nifesta, aquesta exerceix un paper rellevant, fins i tot quan no és immediata-
ment evident. Les situacions de dominació han d’estudiar-se en una sèrie de 
relacions i conflictes socials. A més, més enllà dels aspectes culturals en els 
«contextos», les explicacions polítiques també poden oferir una millor com-
prensió del funcionament intern del món relacional i social de les empreses.

El nostre article mostra la importància del context sociopolític per a 
donar una nova llum i comprendre la DVM. Aquesta perspectiva de la DVM 
ens anima a reflexionar sobre la situació de les PIMEs, que poden trobar-se 
en cadenes de valor enfrontades a empreses poderoses capaces si es fes amb 
el valor i el poder. Fins i tot als països desenvolupats i democràtics, la lite-
ratura acadèmica sobre la DVM mostra que les grans empreses i les parts 
interessades són capaces de capturar el poder regulador a través d’una sèrie 
de mecanismes, com els grups de pressió, la transferència d’executius entre 
organitzacions públiques i privades, o fins i tot la corrupció. En general, el 
regulador elabora codis i recomanacions per a animar les grans empreses a 
divulgar informació mediambiental i social, garantint així una millor traça-
bilitat de les seves accions. No obstant això, aquests poderosos actors se les 
arreglen per a mitigar i/o contravenir les limitacions imposades per aquestes 
lleis i així reduir l’esforç de transparència requerit.
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