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Resumo 

 

Com referência em estudos recentes sobre a temática da comunicação para a 

sustentabilidade no âmbito das organizações, o objetivo deste artigo é refletir sobre o 

campo de atuação da comunicação frente aos desafios da gestão da sustentabilidade nas 

organizações. Pretende-se apresentar ainda conceitos, práticas e desafios de gestão para 

a sustentabilidade nas organizações. Busca-se, dessa maneira, fornecer subsídios para a 

reflexão sobre as principais contribuições teóricas da comunicação para a 

sustentabilidade, que ressaltam a dimensão comunicativa como condição imprescindível 

para a promoção efetiva de práticas sustentáveis no âmbito das organizações. 
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Introdução 

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável têm mobilizado ações de agentes 

sociais em todo o mundo e atualmente figuram, com maior ou menor grau de 

importância, na agenda das organizações globais e locais. Um breve histórico sobre o 

tema inclui, invariavelmente, o crescimento das demandas sociais acerca da preservação 

ambiental, as intensas negociações políticas entre as nações e organismos 

internacionais, e o avanço da pesquisa científica acerca dos limites do crescimento 

econômico e dos seus efeitos nos recursos finitos do planeta.  

 

É recorrente na literatura sobre o tema a perspectiva de que as discussões acerca da 

sustentabilidade ganharam de fato escala global3 a partir da década de 1950, devido às 

conferências mundiais organizadas pelas Nações Unidas, “principais marcos históricos 

em relação ao tema” (FERNANDES, 2014, p. 66). À época, a ideia de desenvolvimento 

                                                 
1 Trabalho apresentado para o GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVII Encontro dos Grupos 

de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São 

Paulo. E-mail: veronica.cristo@usp.br. 

 
3 Boff (2012) propõe um resgate anterior acerca do conceito de sustentabilidade, vinculado à origem da silvicultura e 

adotado pela primeira vez no século XVI, em estudos sobre o manejo florestal.  
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estava fortemente vinculada a reabilitação econômica das nações, em período marcado 

pelo pós-guerra e pela necessidade de combate à fome.  

 

É, contudo, em 1972, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e a criação da Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente que o 

debate sobre o tema ganha espaço em âmbito internacional. Durante a conferência, é 

debatida a ideia de ecodesenvolvimento, concebida por Maurice Strong e Ignacy Sachs 

e baseada no uso criterioso dos recursos naturais e no questionamento ao modelo 

econômico vigente. Também em 1972, o Clube de Roma publicou o relatório Os limites 

do crescimento, elaborado por uma equipe do Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT). O texto faz um alerta sobre a finitude dos recursos naturais e a degradação da 

natureza. A esse momento histórico (de 1970 a 1974), Elkington (2011) denomina de 

primeira onda, que atinge principalmente os governos, levando-os a mudanças políticas 

e legislativas para a preservação do meio ambiente.  

 

Contudo, com a crise econômica mundial de 1973 e o aumento dos preços do petróleo, 

as preocupações ambientais perdem força (FERNANDES, 2014), encerrando, assim, a 

primeira onda da sustentabilidade. No caso brasileiro, vale ressaltar que este é um 

período marcado pelo surgimento de grandes empreendimentos com alto impacto 

ambiental, como as obras da Rodovia Transamazônica (1970-1972) e da Usina 

Hidrelétrica de Itaipu (1975-1982). Para Lago (2006, p. 19), consolida-se nesta época a 

percepção internacional de que o Brasil não seria capaz de preservar seu patrimônio 

ambiental (apud MOYA, 2016, p.85). 

 

Na opinião de Leis (2004), a década de 1980 trouxe uma promessa de caminhar da 

teoria apresentada pelos cientistas nos anos de 1970 para a prática, entendida agora sob 

uma perspectiva interdisciplinar e global. A esse período, Elkington (2011) denomina a 

segunda onda da sustentabilidade, em que se observa o papel articulador das Nações 

Unidas em prol de uma agenda sustentável internacional desenvolvida pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). A comissão fez um 

amplo trabalho que incluiu a visita a dez países, “patrocinando estudos, realizando 

conferências e audiências públicas, consultando especialistas, enfim, promovendo um 
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processo democrático de discussão” (LAYRARGUES, 1998, p. 143-144) que resultou 

na publicação, em 1987, do Relatório Brundtland.  

 

O relatório ficou marcado por apresentar uma definição de desenvolvimento sustentável 

que marcou a área nas décadas seguintes: “é o desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atender suas próprias necessidades” (CNUMAD apud MOYA, 2016, p.103), posição 

reforçada pela apresentação pública, no mesmo ano, das primeiras imagens em satélite 

do buraco da camada de ozônio, pela NASA. “Com a adoção do termo desenvolvimento 

sustentável, a ONU passa a ser referência mundial na discussão da sustentabilidade, o 

que deu prestígio e poder a instituição” (MOYA, 2016, p. 87).  

 

Em 1992, a ONU organiza, no Rio de Janeiro, a sua maior conferência até aquele 

momento, com a participação de 172 países, 116 chefes de estado, 1.400 organizações 

não governamentais, 9.000 jornalistas (FERNANDES, 2014, p. 69). Apesar de ter 

acontecido no cenário da pior recessão internacional do período posterior a 1945 

(ELKINGTON, 2011), a Eco-92 resultou na produção de cinco documentos sobre o 

desenvolvimento sustentável, entre eles a Agenda 21. Para Elkington e Thorpe (2009), 

se até aquele momento, os impactos das duas ondas de sustentabilidade tinham efeitos 

diferentes nos diferentes países do mundo, com a ECO-92, a “globalização levou a uma 

convergência entre países desenvolvidos e em desenvolvimento” nas políticas de 

sustentabilidade. 

 

Em 1999, durante o Fórum Econômico Mundial, o Secretário Geral das Nações Unidas 

anunciou o Pacto Global. O objetivo desta ação era mobilizar voluntariamente a 

comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de 

valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, 

relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção por meio de dez princípios 

universais, derivados da Declaração Universal de Direitos Humanos. Para Elkington e 

Thorpe (2009), este é o ápice da terceira onda de sustentabilidade, com foco centrado na 

globalização e no envolvimento de novos atores neste cenário: as empresas. 
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Em 2002, é realizada na África do Sul a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, que reafirma o conceito de desenvolvimento sustentável baseado no tripé 

econômico, social e ambiental, mas que, em termos práticos, mostra poucos resultados – 

observa-se a intensa disputa por interesses econômicos corporativos, “especialmente por 

parte das grandes potências que boicotaram a discussão das energias alternativas em 

substituição do petróleo, altamente poluidor” (BOFF, 2010, p. 36). Após a conferência 

de Johanesburgo, “a expressão ‘desenvolvimento sustentável’ começou a ser utilizada 

em larga escala, em documentos oficiais, da diplomacia, em projetos das empresas, no 

discurso ambientalista convencional e nos meios de comunicação” (JUSKI, 2015, p. 

27).  

 

Com o objetivo de “reforçar os compromissos com a sustentabilidade, tanto no combate 

à pobreza como na preservação do meio ambiente” (MOYA, 2016, p. 51), é realizada 

em 2012, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio+20. “Sucesso de mídia e de público” (MOYA, 2016, p. 88), a 

Rio+20 apresentou relatório com os impactos da economia global nas mudanças 

climáticas e no aumento dos desastres naturais.  

 

Para Elkington e Thorpe (2009), há indícios de que a quarta onda já começou, pelo 

menos nos países desenvolvidos, que englobará soluções empresariais mais avançadas e 

adotadas em grande escala, muitas vezes por meio de novas ferramentas e mecanismos 

de mercado. A posição do autor é corroborada por uma linha de pesquisadores 

composta, em sua maioria, por economistas convencionais – “inveterados otimistas 

tecnológicos” (VEIGA, 2007, p. 30) – que defendem a hipótese de que as inovações na 

composição e nas técnicas da produção e gestão de processos produtivos podem ser 

suficientemente fortes para que os efeitos ambientalmente adversos do aumento da 

atividade econômica sejam evitados ou superados. 

 

Contudo, os próprios altos de baixos das políticas de desenvolvimento sustentável 

(representando pela metáfora das ondas, de Elkington) e a dificuldade dos países em 

concordar com metas de preservação do meio ambiente por considerá-las prejudiciais ao 

crescimento de suas economias, é indicativo, para diversos autores, da insuficiência dos 

modelos econômicos vigentes (BOFF, 2012; LEFF, 2009; SACHS, 2007). Sob esta 
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perspectiva, a sustentabilidade requer outro modelo de gestão que satisfaça as 

“necessidades fundamentais da população, como alimentação, habitação, saúde e 

educação, que deverão ser definidas de maneira realista e autônoma, evitando os 

nefastos efeitos [...] do estilo de consumo dos países ricos” (SACHS, 2007, p. 61). 

Configura-se, nesse sentido, como um valor multidisciplinar e complexo, que deve ser 

pensado e aplicado em sua amplitude, em que se faz necessária uma verdadeira revisão 

da forma como o ser humano se relaciona com o outro e com a natureza. 

 

A sustentabilidade nas organizações 

Num contexto em que a sustentabilidade ganha projeção global e se consolida na 

agenda das nações, as organizações são convocadas a sair de posição de isolamento e 

rever as suas práticas de negócio, criticadas pelos impactos negativos que sua atividade 

produtiva provoca no meio ambiente. Com efeito, “as organizações, pela forma da 

globalização econômica, passaram a assumir mais poderes e, ao mesmo tempo, são 

chamadas a exercer novos papeis, sobretudo em relação à responsabilidade social e à 

responsabilidade” (KUNSCH, 2009, p. 63). 

 

Neste cenário, as organizações são impactadas e recebem pressões de diferentes atores 

sociais por uma atitude de maior responsabilidade e transparência de suas ações, sejam 

eles movimentos organizados da sociedade civil, na forma de campanhas de 

conscientização, estudos e protestos contra ações danosas ao meio ambiente; órgãos 

governamentais, na forma de leis e regulamentações; e de seus consumidores, que, com 

a repercussão das conferências e estudos sobre o desenvolvimento sustentável, cobram 

das organizações a oferta de produtos e serviços “verdes”. 

 

No caso brasileiro, o movimento de valorização da responsabilidade social nas empresas 

ganhou impulso no Brasil após ECO-92.  São dessa época as primeiras associações 

empresariais de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social.  Em 1995, é 

criado o Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE), em apoio à atuação 

estratégica de entidades privadas, institutos e fundações que realizam investimento 

social voluntário e sistemático. Em 1997, é fundado o Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e, no ano seguinte, é o Instituto Ethos, 

este último com a missão de “mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus 
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negócios de forma socialmente responsável”. Essas associações e entidades tem o 

objetivo de promover ações para auxiliar as empresas a compreenderem e incorporarem 

os conceitos da responsabilidade social e sustentabilidade no cotidiano de sua gestão.  

 

Desde o início, um dos desafios da sustentabilidade nas organizações é a consolidação 

de indicadores de sustentabilidade para nortear a atividade econômica das organizações. 

Diversos autores se dedicam a este tema, entre eles, o professor Eli da Veiga, para quem 

os índices e indicadores de sustentabilidade “exercem papel fundamental nas relações 

de fiscalização e pressão que as entidades ambientalistas devem exercer sobre governos 

e organizações internacionais”. (VEIGA, 2008, p. 182).  

 

Atualmente, o modelo desenvolvido pelo Global Reporting Initiative (GRI) é, na 

opinião de Mazon, “sem dúvida, o padrão internacional para Balanços Sociais ou de 

Sustentabilidade” (apud KEINERT, 2007, p. 51). Contudo, ainda não há consenso 

quanto aos padrões e modelos que uma empresa deve fazer para ser considerada 

sustentável. Para Marover (2009, p. 20-26), “a definição continua dependendo do olho 

de quem observa” (apud SMITH, 2015, p. 40). 

 

Elkington (2011) resume a gestão da sustentabilidade nas organizações em etapas 

evolutivas: em um primeiro momento, a ênfase foi na definição de mecanismos de 

controle de poluição e regulamentação das práticas produtivas, estabelecendo limites 

para ação das organizações sobre o meio ambiente. Em outra fase, surgem os projetos 

mais pontuais com o objetivo de corrigir equívocos e adequar processos internos. Na 

sequência, são implementadas mudanças mais profundas nas práticas das empresas, 

influenciando a engenharia de processos internos e os sistemas de gestão, culminando 

na incorporação dos sistemas de qualidade ambiental na qualidade total das empresas.  

 

Neste ponto, os princípios da sustentabilidade passaram a impactar em aspectos do 

“ciclo de vida de produtos, cadeias produtivas, serviços e funções dos negócios na 

sociedade” (SMITH, 2015, p. 39). Pesquisa recente sobre as “Políticas e estratégias de 

comunicação na gestão da sustentabilidade nas organizações públicas e privadas”, 

realizada entre os anos 2012 e 2014 e vinculada ao Centro de Estudos de Comunicação 

Organizacional e Relações Públicas (CECORP) da Escola de Comunicações e Artes da 
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USP, localizam a ação das organizações brasileiras nesta fase: ao serem perguntadas 

sobre os objetivos estratégicos de sua gestão da sustentabilidade, as organizações 

brasileiras destacaram como principal objetivo zelar para que os produtos e serviços 

gerem menos impacto na cadeia produtiva, com 64% dos pontos máximos possíveis, 

seguido pelo objetivo de desenvolver novos produtos e processos voltados à 

sustentabilidade (61%), dois objetivos que se referem diretamente à melhoria de 

processos e ganhos para a organização (KUNSCH, 2015). 

 

Mais recentemente, o Elkington acredita que a ênfase da gestão da sustentabilidade está 

nas economias sustentáveis e na participação das organizações na revisão dos padrões 

de produção e consumo (ELKINGTON, 2011). Contudo, para outros autores, ainda não 

é possível afirmar que a sustentabilidade está no dia a dia das organizações: 

 

“Apesar de se reconhecer um avanço desde 1992, não se pode afirmar que a 

visão das organizações tenha mudado tanto assim. A maioria delas ainda se 

preocupa com a sustentabilidade a fim de identificar como seus processos 

e/ou produtos podem se tornar mais eficientes” (VILAÇA, 2012, p. 107). 

 

O triple bottom line, que define a sustentabilidade como o equilíbrio entre prosperidade 

econômica, qualidade ambiental e justiça social (ELKINGTON, 2011), é hoje o modelo 

de sustentabilidade mais adotado pelas empresas tradicionais (BALDISSERA, 2013). O 

conceito de tripé foi proposto por John Elkington, em 1997, com a ideia de mostrar a 

necessidade de encontrar equilíbrio econômico, social e ambiental para viabilizar o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Segundo Elkington (2011), os três pilares andam juntos e dependem um do outro: as 

pessoas dependem da economia e a economia depende dos recursos ambientais, que 

devem ser preservados para que os três pilares continuem em pé. A intenção do autor é 

mostrar que o lucro, as pessoas e o meio ambiente estão interligados; e, com essa 

percepção, o sistema precisa ser revisto, readaptado e equilibrado para não perecer. 

Segundo Kunsch (2015), a opção pelo pensamento de Elkington e seus três pilares se 

deve ao fato de que o autor foi um dos pioneiros a trabalhar o conceito de 

sustentabilidade direcionado às organizações, que passaram então a comunicar seus 

desempenhos econômico, ambiental e social e suas inter-relações baseadas neste 

conceito (ISENMANN; BEY; WELTER, 2007).  
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Contudo, enquanto a maioria das empresas afirmar entender a importância da 

sustentabilidade para o seu negócio, pouco mais da metade adota medidas concretas na 

prática. É o que revela a pesquisa “Investors Care More About Sustainability than Many 

Executives Believe”4: apesar de 90% dos executivos entrevistados virem a 

sustentabilidade como importante, apenas em 60% das empresas consultadas o tema 

está em posição estratégica no negócio e, em apenas 25%, a sustentabilidade se 

configura como um case significativo para ser apresentado a investidores.  

 

Segundo Oliveira et al. (2012, p. 71), embora as organizações “tenham incluído a busca 

pela sustentabilidade em suas missões e visões, ainda são raras as empresas 

reconhecidas como exemplo a ser seguido nesse campo”. Isso se deve, principalmente, 

“a falta de um modelo que alie, de forma eficaz, o planejamento estratégico [...] com os 

conceitos da sustentabilidade”. Ainda de acordo com os autores, observa-se na prática 

das organizações “uma diversidade de instrumentos de gestão, muitos dos quais de 

grande qualidade, porém que não demonstram a capacidade de executar tal interação 

entre a sustentabilidade e a estratégia de negócios na qual a empresa está inserida”. 

 

Por sete anos seguidos, a Unilever é apontada, entre as organizações privadas, como a 

liderança global em sustentabilidade – a empresa é mencionada por quase metade dos 

1.035 especialistas consultados pela pesquisa Sustainability Leaders, que há 20 

monitora as práticas sustentáveis das organizações. A pesquisa concluiu que as 

empresas escolhidas têm como foco de sua ação em sustentabilidade o investimento em 

inovação e na redução de impactos negativos do negócio, resultado que corrobora a 

crítica de Leonardo Boff  ao tratamento dado à sustentabilidade no mundo corporativo. 

Para Boff (2010, p. 36), “o ‘desenvolvimento sustentável’ é proposto ou como um ideal 

a ser atingido ou então como um qualificativo de um processo de produção ou de um 

produto” pelas organizações. 

 

Boff (2012) defende a incompatibilidade entre os atuais modelos de negócio e o 

conceito de sustentabilidade, uma vez que  a centralidade da dimensão econômica no 

discurso da sustentabilidade ainda predominante no meio empresarial. Para o autor, a 

                                                 
4 Divulgada no ano passado pela Boston Consulting Group, empresa de consultoria empresarial, em parceria com a 

MIT Sloan Management Review, a pesquisa ouviu 3 mil executivos em mais de 100 países.   
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sustentabilidade “deve cobrir todos os territórios da realidade que vão de pessoas, 

tomadas individualmente, às comunidades, à cultura, à política, à indústria, às cidades e 

principalmente ao planeta Terra com seus ecossistemas”.  

 

“O que as organizações, governos e a sociedade como um todo devem ter em mente é 

que a sustentabilidade implica a revisão de todo um projeto de vida em sociedade, de 

mudança de valores, de ética e de responsabilidade” (VILAÇA, 2012, p. 107). Nesse 

sentido, é exigida uma mudança de postura das organizações contemporâneas, cuja ação 

tenha por base princípios éticos e que leve em conta o entorno social em que estão 

inseridas. As organizações, que antes tinham foco apenas nos aspectos econômicos do 

negócio, hoje “são chamadas a repensar sua missão, visão e valores” (KUNSCH, 2009, 

p. 65) de forma mais ampla, agora sob a perspectiva da sustentabilidade. 

 

A comunicação das organizações para a sustentabilidade 

A comunicação das organizações para a gestão da sustentabilidade é tema explorado por 

um sólido grupo de pesquisadores nos últimos 20 anos que, em linhas gerais, ressaltam 

a dimensão comunicativa como condição imprescindível para a promoção efetiva de 

práticas sustentáveis no âmbito das organizações. COX (2010) identifica duas funções 

distintas para a comunicação ambiental. Uma primeira função é de natureza pragmática, 

ou seja, refere-se a uma comunicação de caráter instrumental tendo em vista dar suporte 

à solução de problemas ambientais por meio de ações comunicacionais. A segunda 

função é de natureza constitutiva, uma vez que auxilia no entendimento sobre o mundo 

natural, suas demandas, problemas e alternativas de soluções (COX, 2010). 

 

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS) destaca o papel do profissional de comunicação no entendimento dos públicos 

sobre a sustentabilidade, tornando-se um “difusor do engajamento das empresas e das 

pessoas” (CEBDS, 2010, p. 26). Sob essa perspectiva, caberia aos comunicadores 

esclarecer conceitos relativos à sustentabilidade, considerados fundamentais na 

construção de uma consciência global favorável ao desenvolvimento sustentável. 

 

Dessa maneira, as áreas de comunicação e sustentabilidade são fortemente interligadas, 

principalmente nas grandes organizações, em “relação que vai além do suporte 
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operacional, assumindo caráter estratégico” (KUNSCH, 2015, p. 27) nas empresas 

pesquisadas pela CECORP-ECA-USP5. Ainda de acordo com o estudo, as ações e 

práticas de comunicação mais adotadas são as campanhas de conscientização de 

questões ambientais (citada por 92% das organizações) e sociais (84%), as ações de 

comunicação de saúde e segurança no trabalho (79%), incentivo ao voluntariado (76%), 

seguido da comunicação de certificações e práticas responsáveis (74%). Os públicos 

visados pelas organizações com esta comunicação são, em primeiro lugar, os 

funcionários (25% das ações), seguidos do mercado (13%) e do consumidor (12%), com 

o impacto esperado de fortalecer suas marcar e cuidar da sua reputação (60%). Os meios 

mais citados pelas organizações para a comunicação da sustentabilidade são o site 

(100%), jornal interno/ externo (92%), relatório anual (87%), eventos e intranet (ambos 

com 84%) e anúncios publicitários (74%).  

 

Kunsch (2009, p. 72-73) aponta a importância da comunicação integrada na gestão da 

sustentabilidade, em que se adote uma “visão mais abrangente” do fenômeno 

comunicacional, que considere as suas dimensões humana, estratégica e instrumental. 

Isso só será possível nas organizações que procurarem “estabelecer políticas 

transparentes” para as ações de sustentabilidade bem como possuam uma filosofia 

orientada para o “desenvolvimento integrado dos aspectos econômico, social e 

ambiental”. É fundamental também que a comunicação não seja desvinculada das 

decisões e ações organizacionais, sejam elas de caráter econômico ou político 

(SOARES, 2009, p. 30), ocupando assim “lugar de destaque na estrutura 

organizacional”, em que deixam de ser meramente tática e passam a ser considerada 

uma área estratégica na organização (KUNSCH, 2009, p. 71). 

 

A comunicação integrada é formada por quatro diferentes subáreas, que devem atuar de 

forma concomitante e articulada na comunicação das organizações para a 

sustentabilidade. Na comunicação administrativa e interna, as organizações devem 

enfatizar o envolvimento dos empregados, dos vários níveis gerenciais, e seus familiares 

na causa da sustentabilidade (KUNSCH, 2009). Contudo, observa-se, na prática, que 

comunicação interna das organizações apesar de afirmar querer o diálogo com seus 

                                                 
5 A pesquisa tomou por universo as empresas listadas no guia da Revista Exame sobre as Maiores Empresas do 

Brasil, de 2012, bem como parte do mailing de empresas associadas da Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial (Aberje) e contatos de gerentes e diretores de comunicação de grandes empresas. 
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funcionários, segue presa a canais formais de comunicação constituídos a fim de 

eliminar ruídos e atender a lógica de produção (VILAÇA, 2012). Para a autora, a 

comunicação interna da sustentabilidade não deve ser centrada em “vitórias e sucessos”; 

ao contrário, deve abrir espaço “para a oferta de insumos capazes de serem vistos como 

impulsionadores para a formação de uma nova consciência” (VILAÇA, 2012, p. 267, 

grifo da autora) de funcionários e stakeholders.  

 

Na comunicação institucional, as organizações devem enfatizar os aspectos relacionados 

à missão, visão e valores, promovendo ações de relacionamento com o seu universo de 

públicos. A comunicação mercadológica deve buscar ações de comunicação 

esclarecedoras aos consumidores, que ultrapassassem a barreira do consumo e do 

consumerismo. Para a autora, a comunicação das organizações não pode se caracterizar 

apenas como instrumento publicitário, mas “precisa ser expressão de um compromisso 

público com a sustentabilidade” (KUNSCH, 2009, p. 73). 

 

Tal perspectiva aproxima a comunicação organizacional da comunicação pública, no 

sentido de “promover a cidadania e mobilizar o debate de questões afetas à coletividade, 

buscando alcançar, em estágios mais avançados, negociações e consensos 

(KOÇOUSKY, 2012, p. 92 apud FERNANDES, 2014, p. 114). É o caso, por exemplo, 

das ações de impacto social promovidas pelas organizações, que devem, para tornarem-

se bem-sucedidas, ser negociadas e consensuadas entre o poder público e a comunidade 

local (FERNANDES, 2014).  

 

Além da análise das práticas comunicacionais das organizações quanto à gestão da 

sustentabilidade, parte dos estudos na área têm se dedicado a avaliar criticamente o 

discurso da sustentabilidade global, em particular no âmbito das organizações6. 

Baldissera (2009) aponta as intenções pelo uso e apropriação do termo 

“sustentabilidade” pelas organizações com vistas a ganhar a simpatia da opinião 

pública, gerar capital simbólico e neutralizar possíveis questionamentos. “O termo 

sustentabilidade é da qualidade do polissêmico, empregado para designar diferentes 

ideia e intenções” (BALDISSERA, 2009, p. 37). Na prática, observa-se que tal 

polissemia e profusão de discursos e sentidos tem provocado o aumento da incerteza em 

                                                 
6 Bueno (2007), Baldissera (2009) e Moya (2016) são exemplos de autores que desenvolvem estudos sobre o discurso 

das organizações e a sustentabilidade. 
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relação a comunicação sustentável das empresas, segundo pesquisa recente promovida 

pelo Instituto Market Analysis (2015)7.  

 

A partir dos estudos de Fritjof Capra e Edgar Morin, Baldissera (2009) entende a 

sustentabilidade como um todo orgânico, holístico e sistêmico. Nesse sentido, a 

natureza é entendida como um conjunto de sistemas inter-relacionados, de modo que o 

todo seja formado pela soma das partes e de suas interações, e os seres humanos sejam 

vistos como sendo inseparáveis dos ecossistemas, em uma relação de profunda sinergia. 

Sob o paradigma da complexidade, a comunicação para a sustentabilidade deve ser 

compreendida como processo de construção e disputa de sentidos, que permita 

“desorganizar o atual sistema de significação de modo a exigir/gerar nova organização – 

a organização que atenta para a sustentabilidade” (BALDISSERA 2009, p. 35).  

 

Nesse sentido, a comunicação para a sustentabilidade é, em sua essência, uma 

comunicação que implica na construção de uma nova visão de mundo pelas 

organizações e pela sociedade. (SOARES, 2009, p. 21). Para a autora, é preciso 

“aprimorar conceitos e mecanismos da comunicação, adequando-os à perspectiva da 

complexidade [...] e exercendo-a em nome das transformações de uma realidade que 

não se sustenta mais”.  

 

A comunicação para a sustentabilidade tem, dessa maneira, papel decisivo nas 

necessárias transformações sociais para a garantia do futuro do planeta. Isso porque 

“somente por meio da comunicação será possível criar as bases das mudanças 

necessárias, com a maior conscientização dos governos, da iniciativa privada e dos 

segmentos representativos da sociedade civil” (KUNSCH; MOYA, 2014, p. 6). Sob esta 

perspectiva, diversos autores apontam a importância da comunicação na emergência de 

novas formas de gestão, provocadas pela insatisfação com a centralização do poder de 

decisão. Apontam ainda para o surgimento de “formações multiorganizacionais e de 

interesses, reunidas em torno da solução de problemas, superação de conflitos e/ou 

definição de cursos inovadores” (DEETZ, 2009, p. 99). Smith (2015), por exemplo, 

defende um novo modelo de governança que parte do princípio da construção coletiva 

de soluções e ações para enfrentar os desafios da sustentabilidade. Nesse sentido, a 

                                                 
7 A pesquisa revela que, de 2010 a 2015, a quantidade de produtos que se autodeclaram “verdes” cresceu quase cinco 

vezes. Desse total, apenas 15% dos apelos ambientais são baseados em certificações legítimas. 
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comunicação dá um novo rumo acerca de seu papel nas organizações, em que se propõe 

uma filosofia completamente nova, fortalecendo seu papel estratégico com vocação para 

a contribuição da cidadania e os interesses coletivos em detrimento dos interesses 

puramente econômicos e em fortalecimento ao desenvolvimento sustentável. 

 

Considerações finais 

Os estudos analisados convergem para a relevância que a comunicação (e a 

comunicação para a sustentabilidade) assume no mundo de hoje, nas organizações dos 

três setores e para a sociedade e pelos desafios impostos para o desenvolvimento de 

práticas comunicativas eficazes para a articulação e engajamento de diferentes 

segmentos sociais para ações efetivas de preservação do meio ambiente e combate às 

injustiças sociais. 

 

Os desafios nesta área são grandes: o primeiro deles é superar as incertezas quanto à 

sustentabilidade e colaborar com a “alfabetização ecológica” (ecoliteracy) da sociedade 

como um todo, pois, “de modo geral, acredita-se que a sociedade e suas organizações 

encontram-se distantes de compreender a significação contemplada pela noção de 

sustentabilidade” (BALDISSERA, 2009, p. 38). Enquanto discurso, a comunicação 

“pode ser um agente de mudança e promover novas maneiras de um viver sustentável” 

(MOYA, 2016, p. 233). Contudo, a comunicação das organizações para a 

sustentabilidade precisa superar práticas fechadas, instrumentais e voltadas unicamente 

para os processos produtivos de modo a promover o engajamento de seus públicos 

estratégicos quanto às suas práticas sustentáveis. 

 

Nesse sentido, as organizações devem buscar novas formas de comunicação e de 

governança” [...] baseadas “mais no conflito do que mais do que em modelos de 

comunicação centrados na pessoa ou orientados ao consenso” (DEETZ, 2009, p.89-90) 

tendo em vista alcançar a sustentabilidade econômica, ambiental ecológica e social. A 

comunicação para a sustentabilidade tem papel amplo a desempenhar neste cenário que 

passa, necessariamente, pela maior conscientização dos governos, da iniciativa privada 

e da sociedade civil.  
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