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RESUMO 
 

Este trabalho discute a demanda de construção de posturas e comportamentos 
organizacionais pautados em ética e sustentabilidade na sociedade atual. Discorre sobre a 
complexidade da comunicação e dos relacionamentos que possam construir sentido efetivo 
entre os agentes que formam a organização e sustentar tanto resultados como reputações 
positivas. 
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INTRODUÇÃO 

As palavras ética e sustentabilidade parecem terem virado commodities no discurso das 

organizações neste século. Pressões naturais, sociais, econômicas e culturais resultaram na 

constatação de que não há outro caminho, de que as organizações, como integrantes de um 

sistema social global, são também responsáveis por garantir a continuidade do mundo onde 

pode ser possível viver em equilíbrio e desenvolver-se economicamente. 

Renato Janine Ribeiro afirma que “não há saída: ou agimos eticamente, sem esperar 

recompensa, ou o mundo acaba” (2009, p. 169), os números apresentados em eventos 

destinados à discussão da sustentabilidade mundial apontam que, caso não sejam revistas as 

formas de uso de recursos e administração da desigualdade social, distribuição de renda e 

combate à miséria, o mundo não será capaz de produzir alimento suficiente para todos, 

faltará água potável, a temperatura climática se elevará muito e as desigualdades se 

acentuarão produzindo um mundo realmente insustentável. As organizações passam, aos 

poucos a perceber a realidade, como afirma Hermano Roberto Thiry-Cherques (2008, p. 

199): “Os dirigentes e investidores finalmente entenderam que, em um mundo interligado, 

coeso e globalizado, não podemos despejar os problemas no quintal do vizinho. De uma 

forma ou de outra, ele devolve”. Os consumidores, ONG’s, investidores, comunidades e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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demais públicos de pressão, por outro lado, tomam consciência da responsabilidade das 

organizações para a minimização destes impactos e da importância de atuarem pensando 

para fora de seus universos econômicos e produtivos. As tecnologias e a velocidade da 

informação alteraram significativamente o ambiente no qual as catástrofes, crises, desvios, 

e qualquer notícia é rapidamente propagada, discutida pela sociedade. As organizações 

estão expostas. Mário Rosa (2007, p. 62), afirma, a respeito da revolução tecnológica e seus 

impactos para as organizações, que 

“Vivemos não apenas num novo ambiente social: passamos a viver, de uma década pra cá, 

num novo ambiente moral, com novas regras de comportamento, com novas exigências, 

onde transgressões que antes podiam passar desapercebidas podem agora ser expostas em 

tempo real, em escala global” 

Publicações, ONG’s, grupos internacionais, entre outros, falam desta demanda urgente de 

nossa sociedade. Como exemplo a recente conferência Rio + 20, no documento adotado 

pelos 188 países participantes do evento sobre Desenvolvimento Sustentável: "O futuro que 

queremos" destaca como principal meta a erradicação da pobreza. Todos esses são fatores 

que permeiam as discussões e a pauta da mídia, mas o que de fato esse cenário tem alterado 

na postura das organizações? Como as organizações têm respondido com ações concretas 

para entregar a continuidade do mercado e do ecossistema e a postura desejada pelos 

públicos? Como o desejo de atuar de forma sustentável une-se às demandas econômicas da 

organização, para ela poder mudar a forma do “agir organizacional” de forma consistente e 

não ser vista como uma organização que apenas tenta fazer campanhas com fins 

publicitários? 

Esse campo de estudo é extremamente amplo, e demanda aprofundamento em todas as 

vertentes, desde a discussão sobre o limite ou não da responsabilidade das organizações 

versus a responsabilidade do Estado; o equilíbrio entre o fator econômico e os 

investimentos em novas formas de atuar; como construir e desenvolver ações que tenham 

real impacto e benefício para a sociedade; formas de realizar a prestação de contas à 

sociedade; os reais benefícios e a ética ligada à publicidade das ações desenvolvidas pelas 

organizações, entre tantos outros cruzamentos destes objetos. 

O presente texto busca olhar para dentro das organizações, para como podem de fato ser 

construídas essas posturas éticas e sustentáveis. Para que, mais que projetos que envolvem 

algumas áreas da organização e cifras consideráveis de investimentos, como a organização 
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pode tornar-se, em sua essência, ética e sustentável, na postura e comportamento de seus 

colaboradores que tomam decisões individualmente no dia a dia organizacional. De forma 

que a organização consiga contribuir de fato para um ambiente em equilíbrio e que a 

exposição ou os “momentos de verdade” da organização com seus públicos não tenham 

impactos negativos reputacionais. 

Profissionais de comunicação e relações públicas, muitas vezes, são convidados a construir 

planos de comunicação com diversos públicos para que a organização construa, altere ou 

mantenha uma imagem favorável a partir de projetos sustentáveis, ou para criar campanhas 

internas que destaquem a importância da ética no ambiente organizacional. Contudo, 

publicar balanços sociais, criar campanhas de publicidade institucional, utilizar selos de 

certificação conquistados em órgãos competentes, criar mídias informativas e canais de 

relacionamentos com públicos estratégicos, entre outros, todas essas ferramentas midiáticas 

não garantem a construção da imagem e reputação organizacionais. São ações importantes 

sim, estratégicas, mas não alteram, orientam, e modificam sozinhas o comportamento das 

pessoas que formam a organização e entregam, por meio de suas atividades, o compromisso 

da organização com seus clientes, fornecedores, acionistas, comunidade, governo e a 

sociedade como um todo. 

Quando falamos em entregar, verbo cada vez mais usado nos ambientes corporativos, e 

nesse sentido estou falando em entregar com ações efetivas os discursos organizacionais, 

estamos falando de pessoas, estamos falando de decisões refletidas diariamente por cada 

colaborador, estamos falando de comportamento. 

Para alcançarmos a complexidade da mudança de comportamento no ambiente 

organizacional de forma a construir ações mais éticas e sustentáveis, desejadas tanto para 

garantir a perenidade social-econômica-ambiental quanto a boa reputação, precisamos 

refletir a partir de diversos pontos de estudo. Precisamos abordar os estudos sobre 

sustentabilidade e ética e o que se tem discutido como responsabilizações e caminhos para 

as organizações, estudos de reputação e o cenário atual; comunicação organizacional e os 

novos paradigmas da área; precisamos falar profundamente de mudança na cultura 

organizacional e em comunicação interna. 

Todas essas áreas citadas estão em constante aprimoramento e construção, e pela 

complexidade que as forma, não podem ser resumidas em suas conceituações e teorias-

modelo para a finalidade deste estudo, mas serão abordadas de forma a construir um cenário 
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das inter-relações de desafios e tendências apontadas para o desenvolvimento de caminhos 

que as organizações podem tomar. 

 

SUSTENTABILIDADE E ÉTICA 

Ética e sustentabilidade são urgentes, vinculadas, e são base para a construção de 

organizações que desejam ter um próximo século para atuar. Ambas tem diversas 

conceituações e representam muito em suas simples palavras. Ética “é a teoria ou ciência do 

comportamento moral dos homens em sociedade” (THIRY-CHERQUES, 2008, p. 30) 

implica em valores que norteiam o “dever ser”, o “bem comum”. Ética é traduzida no 

ambiente organizacional como transparência, verdade, respeito aos públicos, atuar de forma 

correta, não agir com corrupção, ser responsável pela atuação e impactos da organização em 

todos os ambientes e públicos com os quais se relaciona, como destaca o mesmo autor “Ser 

moralmente responsável é cuidar para que o output da organização não repercuta 

negativamente sobre os seres humanos, incluindo as pessoas que ali trabalham. Isso 

compreende cada ser humano e a humanidade como um todo” (THIRY-CHERQUES, 2008, 

p. 205). Sustentabilidade, na maioria das definições, relaciona-se com a perenidade – do 

ambiente natural, das pessoas, da cultura, da economia, do modo de vida saudável e de 

desenvolvimento, como foi conceituada pela Organização das Nações Unidas – ONU: “o 

atendimento das necessidades das gerações atuais, sem comprometer a possibilidade de 

satisfação das necessidades das gerações futuras" (ONU, Brundtland Comission, na 

publicação "Our Common Future", Oxford University Press, 1987, p. 43). No ambiente 

organizacional, sustentabilidade é percebida na maioria das vezes como a responsabilidade 

de produzir com o menor impacto ambiental possível, ter desempenho econômico que 

possibilite o desenvolvimento econômico da cadeia produtiva – dos fornecedores, 

distribuidores e colaboradores, e atuar para o desenvolvimento social, cultural e humano 

dos públicos a ela ligados e da sociedade como um todo. 

Não trata-se de uma escolha preocupar-se com ética e sustentabilidade. Nem de um valor. 

Nem de um diferencial competitivo. É premissa básica nos dias atuais para as organizações 

que têm consciência de que fazem parte de um sistema social global. A grande emergência 

deste assunto, contudo, reside no fato de que grande parte das organizações ainda atuam 

com o foco exclusivo de mercado, buscando construir suas competitividades e não 

conseguiram olhar para as necessidades do cenário em que sobrevivem, e algumas que 
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fazem, ainda o fazem de forma amadora e incipiente. São poucas as que têm esses assuntos 

amplamente desenvolvidos, e por ser um assunto em plena discussão, nem Estados, nem 

organizações atuam da forma ideal para o que considera-se necessário. 

Os movimentos de mudança ainda são muito incipientes. A análise de algumas iniciativas e 

validadores sustentáveis, por meio da visita aos sites destas instituições mostram que a 

participação é muito baixa frente ao potencial de organizações nacionais. Das milhares de 

organizações brasileiras, em 2011 nem 500 fazem parte do Pacto Global (Global Compact), 

grupo criado pela ONU que tem o objetivo de tornar a economia global mais inclusiva e 

sustentável, rever relações setor privado com a sociedade, e tem como critério a 

organização comprometer-se a estabelecer os 10 princípios2 a serem incluídos na estratégia 

e na operação das empresas. Em 2010, existiam apenas 327 empresas, e em 2009, apenas 

212. O Global Reporting Initiative GRI, modelo de publicação de relatórios de 

sustentabilidade criado pela ONU, por meio do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA e Coalition for Environmentally Responsible Economies – CERES, 

em 2012, ainda temos apenas 125 organizações brasileiras que publicam seus relatórios de 

acordo com estes critérios, sendo apenas 25 com o critério A+ - nível auditado mais elevado 

de postura sustentável. Existem diversos modelos, certificações e normas em vigor e sendo 

discutidas para validar, mensurar e comprovar a atuação ética e sustentável das 

organizações, entre elas o Índice Dow Jones de Sustentabilidade Empresarial criado em 

1999, que avalia as organizações com capital aberto e que são líderes em sustentabilidade; o 

Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE, modelo similar da bolsa de valores de São 

Paulo criado em 2005; o guideline em construção ISO 26.000 

Os caminhos para as organizações atuarem de forma ética e sustentável são apontados por 

diversos autores, como Fernando Almeida (2007), em seu livro “Os desafios da 

Sustentabilidade”: 1 - o uso de normas, critérios e padrões para orientar a organização nas 

ações sustentáveis e ter transparência e credibilidade na prestação de contas das mesmas à 

sociedade;  2 – A atuação com transparência de suas ações e impactos, para a construção de 

                                                 
• 

2 Dez princípios: Direitos Humanos: 1. Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos; 2. 
Evitar a cumplicidade de associação nos abusos direitos humanos. Direitos do Trabalho: 3. 
Liberdade associação e direito negociação coletiva; 4. Eliminar trabalho forçado ou compulsivo; 5. 
Erradicar trabalho infantil; 6. Eliminar discriminação. Proteção Ambiental: 7. Apoiar prevenção 
desafios ambientais; 8. Iniciativas para maior responsabilidade ambiental; 9. Encorajar tecnologias 
ambientais sustentáveis. Corrupção: 10. Combater corrupção em todas as formas, inclusive extorsão 
e propina. 
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relações de confiança com os públicos, a partir do critério de que ”Os gestores de uma 

empresa não são uma ilha. Devem ter consciência do alcance do impacto de suas decisões, e 

não apenas no aspecto financeiro” (ALMEIDA, 2007); 3 – O engajamento de stakeholders 

na missão sustentável da organização, por meio do diálogo transparente para ouvir as 

demandas dos públicos estratégicos, encontrar os caminhos necessários e engajá-los na 

causa, partindo da análise de que os públicos querem ser envolvidos, e não apenas 

informados, tanto pelo fator de desconfiança sobre as informações publicadas, quanto pelo 

senso de responsabilidade e participação que cada vez mais os públicos demonstram; 4 – A 

inovação nos modos produtivos, seja ela tecnológica ou não, por meio da participação ativa 

de colaboradores na missão de produzir com o mínimo impacto; 5 – A inclusão da base da 

pirâmide nas políticas da organização, pois “Sem redução da pobreza e gestão competente 

dos ecossitemas, o crescimento econômico não se sustenta”, e “Não é mera coincidência o 

fato de que princípios democráticos fundamentais, como transparência, participação 

pública, prestação de contas e separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, 

frequentemente inexistam nos países em desenvolvimento onde a pobreza é maior”. 

(ALMEIDA, 2007, p.189) 

Destaca-se aqui, a partir dos caminhos apontados, a forte relevância da comunicação 

organizacional para a construção estratégica dos programas de sustentabilidade, visto que a 

demanda social apenas será conhecida no diálogo com as partes interessadas, sejam elas 

colaboradores, comunidade local, acionistas, especialistas em determinado setor, entre 

outros. A participação é apontada como essencial na construção de programas efetivos, 

eficazes, realmente válidos para os grupos a que se destinam, e criam um fazer coletivo, 

conscientizam e engajam públicos na busca empreendida pela organização. 

Para alcançar postura ética no relacionamento com seus públicos, as organizações em sua 

maioria criam os códigos de ética ou conduta, que visam a formalização dos princípios e 

valores que devem nortear os colaboradores para que ao decidirem pela organização em 

suas atividades, não infrinjam esses valores. Alguns autores, como Mario Ernesto Humberg 

(2007) e Maria Cecília Coutinho de Arruda (2002), apontam a importância dos valores do 

código de ética serem construídos com a participação dos colaboradores, para que os 

princípios representem a verdade da organização, e tenham validade no dia a dia 

organizacional. Mas a aplicabilidade do código de ética envolve valores defendidos do topo 

à base, engajamento de liderança e fatores culturais que serão discutidos adiante, 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7

principalmente quando há mudança, ou seja, quando a organização deseja uma postura ética 

que não é a presente no dia a dia organizacional. 

Dessa forma, tanto a construção de valores éticos em uma organização quanto a 

implementação de uma organização sustentável, envolvem mudança de comportamento 

organizacional. Dizem respeito em como a organização como um todo, do topo à base, 

pensa, decide, atua e constrói o futuro da organização. Essa mudança de comportamento 

envolve o como a organização se relaciona interna e externamente, como ela se comunica, 

como constrói significados que formam a cultura da organização; e faz-se necessário o 

entendimento da comunicação na pós-modernidade, os novos paradigmas e os desafios da 

área. 

 

REPUTAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

A partir desta emergência do cenário atual, a sociedade e os stakeholders passam a cobrar 

das organizações uma postura responsável nas esferas ambiental, social e econômica, 

começando a avaliar de forma clara os impactos da atuação privada – os recursos que se 

utiliza em sua atuação, as conseqüências que precisa evitar ou minimizar e o 

desenvolvimento que pode buscar. Embora as organizações, em sua grande maioria, ainda 

tenham dificuldade em entender os impactos de sua atuação e as suas áreas efetivas de 

responsabilidade, como descrito por Hermano Roberto Thiry-Cherques (2008) no livro 

Ética para Executivos, elas passam a ser responsabilizadas pela atuação ética e pela 

prestação de contas. 

Como conseqüência, a sociedade passa a utilizar os critérios e índices que podem comparar 

e medir de forma prática a atuação sustentável das organizações, como padrões de 

comprovação de balanço social sustentável, como o modelo americano  Global Reporting 

Initative – GRI já citado, o modelo brasileiro do Instituto Brasileiro de Sustentabilidade 

Empresarial - IBASE, e padrões comparativos de modelos sustentáveis e ética como o IDJS 

– Índice Dow Jones de Sustentabilidade que premia, por setor, as empresas com capital 

aberto que são líderes em sustentabilidade, a lei Sarbanes Oxley que assegura padrões de 

transparência e ética organizacional para abertura de capital nas Bolsas de Valores dos 

Estados Unidos, o ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA, entre outros 

modelos. Mas ainda assim, o nível de conscientização e de pressão dos stakeholders está 

também, assim como o desenvolvimento das organizações, em processo incipiente. Alguns 

estudos buscam demonstrar como a atuação responsável das organizações tem pautado a 
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decisão dos consumidores, investidores e demais stakeholders na formação da reputação 

das organizações, mas ainda são pouco relevantes. Alguns púbicos demonstram e exercem, 

pelo nível de conscientização, maior pressão às organizações, como investidores e 

organizações não governamentais, e por este motivo, os esforços das organizações tem se 

concentrado em modelos de prestação de contas de maior visibilidade para estes públicos. 

Os estudos pontuam que os stakeholders estão em um processo evolutivo de 

posicionamento, como descrito por Fernando Almeida (2007), no qual anteriormente os 

stakeholders confiavam nos discursos organizacionais, mas que em função dos 

acontecimentos sociais, passaram a pedir que as organizações relatassem seus feitos, depois 

que os comprovasse, demonstrando o período de maior baixa na confiança e credibilidade 

no início do século XXI, e agora estamos em um momento em que solicitam o 

envolvimento e participação nas políticas. 

Aliado a estes fatores, as organizações estão cada vez mais expostas, em função dos 

avanços tecnológicos que aumentaram a velocidade de propagação de notícias, pelo 

aumento da conscientização dos públicos sobre deveres das organizações, pelos multipapéis 

que os públicos assumem nos relacionamentos que mantém com a organização. Como 

afirma Mário Rosa (2007, p. 65), “convergência significa dizer que “eu vejo o mundo”, a 

contramão da convergência significa dizer que “o mundo me vê”, e “(...) estamos muito 

mais em público do que estávamos até meados da década de 1990”. Nesse sentido, aborda o 

surgimento do Big Brother reverso, no qual 

“o controle é feito de cima para baixo, mas, de baixo para cima, os poderosos estão 

cada vez mais monitorados, cada vez mais vigiados por uma legião de anônimos que 

todos os dias sai de casa e pode produzir um flagrante devastador para inúmeras e 

cintilantes reputações. O mundo agora não é só dos mais fortes. É cada vez mais, 

dos mais fracos também” (ROSA, 2007, p. 65) 

A reputação de uma organização não está fundamentada no discurso que ela planeja e 

publica nos diversas mídias, mas sim, nas experiências que os públicos tem com ela. 

Experiências de compra, de venda, de uso de serviços, de atendimento, de crítica, de 

negociação, de todas as formas de relacionamento que os públicos desenvolvem e por meio 

das quais constrói a percepção da organização. 

Mário Rosa (2007), ao abordar a importância da confiança nos dias atuais, fala dos cinco 

“cês” da credibilidade que uma organização alcança quando tem uma boa reputação: Quem 
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tem boa reputação Compra melhor, Cobra melhor, Contrata melhor, Compete melhor e 

Custa melhor. 

Os diversos colaboradores de uma organização passam a responder pela reputação que ela 

terá, em cada atitude, e neste sentido, não adiantam planos de comunicação que não 

envolvem planos de comportamento de pessoas. 

Neste ambiente, as organizações passam, a vender não produtos e serviços, mas a vender 

confiança. A confiança que irá atuar como facilitador e permissivo para a construção de 

relacionamentos. A segurança de estar se relacionando com uma organização correta, 

responsável, que não oferece riscos à integridade econômica, social, psicológica do público 

e nem ao ambiente em que ele vive. 

Dessa forma, a reputação está diretamente ligada à postura interna das organizações, ao 

comportamento ético e sustentável construído pela mesma, e que tem uma vertente 

extremamente complexa em seu desenvolvimento. 

A identidade, base para a construção da imagem e da reputação organizacional, constitui o 

centro do que precisa incorporar o posicionamento ético e sustentável. Por identidade, 

entende-se o que a organização pensa e faz, formada pela cultura organizacional. 

Dessa forma, construir um plano ético e de sustentabilidade pressupõe um plano que irá 

interferir na identidade da organização, seja com a formalização de práticas que 

representam valores existentes, seja com a necessidade de mudança de algum fator na 

organização. 

 

NOVOS PARADIGMAS DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

A comunicação nas organizações passa por fortes mudanças de visão, conceitos e 

pressupostos que a tornam cada vez mais complexa. 

Os modelos de teoria da comunicação que a viam como um processo que envolvia emissor 

– receptor – mensagem – feedback e minimização de ruídos, que pressupunham a 

possibilidade de controle, não encontram nenhum respaldo nos estudos atuais, embora 

parecerem continuar sendo utilizados pelas organizações nas construções e implementações 

de programas de ética e sustentabilidade. Modelos de comunicação informativa ou 

persuasiva, com a proposta de tornar comum e sensibilizar públicos para uma causa não 

alcançam os resultados esperados. Colaboradores recebem manuais de ética quando 

ingressam em uma organização, que ao máximo são lidos na atividade de integração, mas 

que depois em sua maioria ficam guardados na gaveta do escritório, e apenas são vistos na 
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organização de armários ou no desligamento da organização. Eventos para discutir ética 

entre os colaboradores são realizados, com a exposição de ações que vão contra o que a 

organização espera, com a proposta de sensibilizar no momento, mas no dia seguinte 

retoma a realidade e as pressões e os valores são esquecidos. As organizações, em sua 

maioria, buscam aplicar os projetos em toda a organização, que foram planejados e 

discutidos nas hierarquias decisoras, por meio de ações isoladas que, em algum momento, 

demonstram não terem surtido efeito. E então, começa-se o questionamento do 

compromisso dos colaboradores, do perfil dos mesmos, etc, com a justificativa de que 

“foram informados”, “fizemos o evento de sensibilização”, e as pessoas não aderiram – por 

exemplo, identificam que “ainda há transgressão ao código de ética”, “o engajamento com o 

projeto social foi muito baixo”, ou “as áreas técnicas ainda não promoveram inovações 

sustentáveis no modo de produção”. O ponto de análise aqui, não está centrado na 

ineficiência destas ações, mas na pressuposição de que o processo de envolver, engajar e 

conquistar participação é mais complexo do que as organizações imaginam em termos de 

comunicação. Estamos falando da visão essencial da comunicação, organização e cultura, 

dos novos paradigmas do processo de tornar algo comum em uma organização, que se não 

forem entendidos, a organização não conseguirá alcançar não apenas os objetivos de 

programas de ética e sustentabilidade, mas nenhum outro que dependa da ação refletida por 

pessoas. 

O primeiro pressuposto que precisamos conhecer é a concepção de organização, e seu 

vínculo indissociável da comunicação. Organização é a comunicação entre os agentes que a 

formam. A definição de organização, por diversos autores, pode ser entendida como um 

agrupamento de pessoas que tem algum propósito que as une, com uma finalidade conjunta. 

A consecução do objetivo fim de uma organização apenas será alcançado por meio das 

relações que forem construídas entre estes agentes, que irão, por meio da expressão de suas 

idéias, valores, interesses, e todo repertório que forma um indivíduo como único, construir 

o ser e o agir organizacional – como a organização será construída, como irá agir, a partir 

de quais pressupostos irá decidir, qual o objetivo será buscado entre tantos outros fatores 

que caracterizam uma organização. Essa relação entre a comunicação, a organização e 

cultura, de uma formar a outra, é defendida por diversos autores. Marlene Marchiori (2008, 

p. 178) destaca que “Cultura é resultado da interação social e é formada em comunicação. A 

comunicação organizacional é provedora e disseminadora de conteúdos, os quais 

desenvolvem os ambientes organizacionais. A interpretação desses ambientes é expressa na 
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realidade cultural de uma determinada organização, por meio de seus discursos e 

relacionamentos”. Nesse sentido, os autores também convergem na análise de que a cultura 

não é fixa, estanque, ela é fruto da comunicação, das relações, e ela se transforma 

constantemente por meio dos atos comunicativos dos agentes da organização. 

Avaliar esse pressuposto tão intrínseco e natural da formação de uma organização, abre 

espaço para a análise dos novos paradigmas da comunicação, que a vêem como complexa, 

multidimensional e como espaço de diálogo. 

A partir da teoria da complexidade, discutida por Baldissera (2008) no âmbito da 

comunicação e das organizações, as organizações são apresentadas como efeitos da 

comunicação, e não como suas predecessoras, desta forma, ele afirma que comunicação 

produz organização. Ao analisar o paradigma da simplicidade, no qual as ciências são 

estratificadas, isoladas, e que tem a capacidade de responder a perguntas segregadas, faz a 

relação com a comunicação e as organizações. Pois ao avaliar a comunicação no contexto 

da complexidade, é preciso observar não apenas mensagens e meios, mas a análise do todo, 

dos sujeitos, da identidade e dos processos identificatórios, da cultura, da comunicação 

como um todo e da significação. 

Essa visão nos permite ampliar nosso campo de reflexão, e entender que as pessoas buscam 

e precisam, a partir de sua identidade, encontrar os processos identificatórios, e que neste 

sentido, a comunicação é vista “como processo de construção e disputa de sentidos”, como 

relação, como campo de encontros, tensões, dualidades, como diálogo para a realização da 

organização. “É na e através da comunicação que se materializam os processos 

organizadores, tornando a comunicação comunicante, comunicada e fazendo com que seja 

reconhecida”, coloca Baldissera (2008, p. 78). 

O autor nos traz uma essencial visão da comunicação como algo não controlável, de que 

não é um instrumento, e que neste sentido, precisa ser muito bem planejada na construção 

de programas de ética e sustentabilidade. Assume alteridade como agente da organização e 

reorganizador da comunicação organizacional, ao afirmar que “a comunicação é o lugar de 

sujeitos em relação que (re)tecem o ser organizacional, muitas vezes, independentemente da 

vontade e dos objetivos da própria organização” (BALDISSERA, 2008, p. 81). Ou seja, a 

comunicação será desenvolvida entre os sujeitos e as alteridades organizacionais, neste 

processo de busca e disputa de sentidos, e pode sim, construir o ser organizacional 

independente da vontade que a organização planejou inicialmente. Essa vulnerabilidade 

exige uma visão extremamente estratégica do comunicador e dos dirigentes, e eleva a 
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importância da comunicação ser discutida como fator de sucesso dos altos escalões 

organizacionais, ao lado de planejamentos estratégicos de negócios e de mercado. 

É preciso de forma extremamente consciente, entender este processo de formação da 

comunicação, da construção de sentidos por parte dos indivíduos de uma organização, para 

não existir a expectativa de controlar mensagens informativas ou persuasivas com a 

proposta de alcançar a sensibilização, engajamento e ação. 

O processo precisa ser construído e acompanhado por meio da comunicação que respeita as 

alteridades, que respeita o processo de discussão das mensagens e a produção do sentido 

coletivo, que abre para o feedback e que o entende não como uma resposta, mas como um 

processo ativo de construção do sentido. A organização precisa compreender que as pessoas 

não apenas fazem parte de uma organização, mas que são a organização, e neste sentido, 

caso o processo não seja criado, desenvolvido e não fizer sentido para elas, as idéias 

individuais da liderança não se transformação na realidade organizacional. 

O entendimento desse processo pelo qual a comunicação acontece de fato altera todos os 

planejamentos de comunicação tradicionais, por mais inovadores em mídias eles o sejam. 

Altera a compreensão da incerteza necessária no processo comunicativo, e que não 

necessariamente é ruim, mas pode, sem dúvida, trazer resultados acima do esperado 

inicialmente pela organização. Objetivos iniciais, após abertura de diálogo, participação e 

construção de um projeto com a participação coletiva, podem ser ampliados e serem motivo 

de surpresa pela direção da organização. 

Esta complexidade da comunicação pode ser também entendida ao observar que quando se 

deseja alcançar um objetivo de ação ou mudança de comportamento organizacional, mais 

do que um processo informativo, trabalha-se com mudança da identidade, mudança da 

cultura organizacional. Que não é um processo rápido e tampouco simples de ser 

construído. 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

 O espaço de diálogo da comunicação interna, a partir da demanda de ser a fonte de 

formação da organização, por ser o local de construção da identidade, da cultura 

organizacional e do comportamento que determinarão o perfil da organização, precisa 

ganhar cada vez mais relevância nos planejamentos de comunicação. Não fala-se aqui dos 

investimentos em produtos midiáticos, mas em investimento de tempo, recursos e 

planejamento para a abertura e realização do diálogo. 
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Contudo, a comunicação interna na atualidade assume postura cada vez mais 

essencial e complexa para o alcance dos objetivos organizacionais. As demandas externas, 

como o cenário pós-moderno, as novas tecnologias, a mudança de perfil dos “receptores” 

organizacionais não mais receptores como antes eram denominados, a evolução dos estudos 

de teoria da comunicação, e a sociedade em rede com multipapéis e multivíduos alteraram 

significativamente o modo de conceber comunicação interna, para sem dúvida, muito além 

dos veículos internos funcionalistas. 

Os desafios da comunicação interna na contemporaneidade são diversos, envolvem 

desde situações psíquicas dos colaboradores de uma organização, impactos da tecnologia, 

pressões externas, descrença do discurso organizacional, entre outros, e podem ser 

elencados como conseqüências dos modelos de relações de trabalho e do ambiente social, 

conforme será abordado. 

Marlene Marchiori (2009), ao abordar os quatro grandes modelos de relações de 

trabalho e seus impactos na cultura e na comunicação interna, destaca que o último modelo, 

classificado como “sistemas de interação”, no qual a comunicação que FORMA a 

organização e a CULTURA ORGANIZACIONAL, é vista como um ato de participação, no 

qual comunicação e cultura influenciam-se reciprocamente, trouxe a noção da importância 

dos relacionamentos internos para a consolidação da cultura, identidade e 

consequentemente imagem e reputação organizacional. 

Além dos fatores de mudanças nas relações de trabalho, somam-se outros 

relacionados ou consequentes, e que tornam ainda mais complexa a comunicação interna: 1) 

as organizações passam a conviver com a alta dispersão dos colaboradores, que selecionam 

os conteúdos e agem no “ambiente do cinismo” em vez do entusiasmo esperado na era do 

controle, no qual os funcionários determinam a verdade e a realidade, prestando atenção ao 

comportamento – estão prestando atenção, mas escolhendo não escutar; 2) o índice de 

engajamento cai de forma substancial, conforme apontado pelo índice Gallup de 

Engajamento de Empregados, que aponta apenas 29% de empregados engajados contra 

54% não engajados e 17% ativamente desengajados. Desta forma, a comunicação interna 

passa a sofrer críticas e juízos cada vez mais fortes, como aponta o Diagnóstico mundial 

consultoria Booz/Allen/Hamilton (GRATES, 2006, p.9), cujo resultado demonstra que 84% 

dos empregados não acreditam que a informação flua livremente nas suas organizações. 

 Os pilares do sucesso desta comunicação capaz de transformar de fato um ambiente 

organizacional em espaço de construção de conhecimento, de inovação, de fortalecimento 
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de uma cultura organizacional que favoreça a identidade da organização, que de fato a 

represente em todas as suas relações com o ambiente externo e forme sua imagem e 

reputação, não são definitivamente, ferramentas de prateleira que se possam contratar e 

“implementar”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A COMUNICAÇÃO RE-TECENDO A 

ORGANIZAÇÃO 

 Faz-se necessário as organizações compreenderem o caráter mais humano e natural, 

porém dispendioso em tempo e atenção, destinado à comunicação interna. 

 A compreensão de que a “Comunicação é construção de significado e inter-relação” 

e que “A comunicação cria a cultura organizacional e fortalece a identidade de uma 

empresa”, segundo Marlene Marchiori (2009) e que “Diálogo é uma prática de 

comunicação que transforma os que nela se envolvem e que, quando as organizações 

começarem a integrar esta prática a suas operações, serão realizadas as formas de trabalho 

no século XXI.”, como aponta Sidnéia Gomes de Freitas (2008), é a única alternativa de 

construção de um ambiente organizacional, identidade e cultura sólidos e realmente 

consistentes capazes de mudar comportamentos e pautar o ser e a reputação organizacional. 

E para isso, “os comunicadores precisam pensar o diálogo (comunicação) para: 

permitir transformar, respeitar alteridade e diversidade, pensar o planejamento como 

norteador e não como certeza, compreender o conflito como possibilidade de criação e 

inovação, abandonar as zonas de conforto, aceitar as limitações, potencializar as falas e 

aprender a escutar.” (BALDISSERA, 2008, p. 173) E surge o desafio de superar o temor em 

assumir uma postura humilde frente aos processos de comunicação organizacional, em 

admitir que os níveis de incerteza presentes nesses processos podem alterar qualquer 

previsão e desestruturar qualquer planejamento; em reconhecer que a alteridade é agente no 

processo e que, a cada estratégia adotada, pode adotar, até, uma estratégia contrária. 

A evolução nos modelos de comunicação interna aplicados, com vistas a atingir este 

objetivo tão complexo é um fato que sem dúvida, será observado, pois como foi colocado, 

não é uma escolha, é o único caminho para o desenvolvimento tanto da sociedade quanto 

das organizações. O ambiente precisa, a sociedade cobra e o mercado vai responder para 

não se perder. 
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