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Resumo 

 

Tornar comum os conceitos e práticas de uma política de gestão da sustentabilidade tem se revelado 

como um desafio crescente para as organizações que se veem diante da necessidade de repensar 

seus discursos e práticas. Para entender como essa dinâmica tem ocorrido, buscou-se a 

Fenomenologia como uma metodologia capaz de desvelar os discursos e tornar compreensíveis as 

experiências vividas. Como recorte de uma tese, a conclusão desse artigo deixa entrever que as 

organizações, ao construírem seus discursos sobre a gestão da sustentabilidade, continuam presas a 

um modelo no qual se produz muita informação sem, contudo, conseguir gerar comunicação. 

 

Palavras-chave: comunicação interna; sustentabilidade; fenomenologia; discursos; organizações.   

 

1. Introdução  

Este artigo buscou compreender melhor a comunicação das organizações, principalmente nos 

discursos que são comumente criados com o objetivo de gerar comprometimento e adesão do 

público interno às decisões estrategicamente definidas, tornando-o partícipe do processo como um 

todo, sobretudo em relação ao posicionamento das organizações referente à gestão da 

sustentabilidade, aqui entendida não mais como uma tendência meramente mercadológica, mas 

como um imperativo para a sobrevivência tanto das organizações quanto do próprio planeta. Nesse 

sentido, a comunicação interna, por sua capacidade de organizar os discursos, foi considerada como 

porta de entrada para a temática.  

 

O que se evidenciava até então era a consideração de que as organizações, em seus programas de 

sustentabilidade, pareciam dar maior ênfase aos públicos externos por elas considerados 

importantes como os clientes e acionistas, por exemplo, e não apresentavam a preocupação de 

conscientizar seu público interno sobre tais programas. Todavia, uma vez que há o reconhecimento 

de que as organizações ocupam hoje lugar central na sociedade contemporânea percebe-se também 

que a sustentabilidade deixa de ser uma tendência para se tornar uma imperiosa necessidade para as 

organizações que queiram manter-se no mercado. 

 

                                                 
1
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2. Dando um Contorno Metodológico à Investigação 

Metodologicamente, as autoras traçaram objetivos e pressupostos com a função de orientar tanto a 

ontologia (o que se está estudando) quanto a epistemologia (como se está estudando). Como 

objetivos foram elencados a compreensão do papel da comunicação nos processos de gestão da 

sustentabilidade em organizações privadas; a avaliação da influência que comunicação interna pode 

ter na formação do público interno dessas organizações, e entender o papel dos gestores na 

multiplicação dos conceitos e práticas da gestão sustentável.  

 

Para dar conta desse desafio, o percurso metodológico contemplou a revisão da literatura para 

compor o quadro teórico que sustenta a discussão aqui encetada, além de um estudo 

fenomenológico em uma organização privada: a Fiat Automóveis, sediada na cidade de Betim, em 

Minas Gerais. Para tanto, a teoria serviu de guia e permitiu que fosse selecionado e recortado o 

fenômeno para só então constituí-lo como um problema de pesquisa. A pesquisa foi de natureza 

qualitativa.  

 

Nesta fase, o método abarcou a técnica de entrevista qualitativa em profundidade e foram 

selecionados os diretores de comunicação e sustentabilidade. Optou-se pela entrevista 

semiestruturada, ou seja, pela entrevista com um roteiro-guia especialmente elaborado para 

contemplar os interesses da pesquisa. Todas as entrevistas foram gravadas, mediante prévia 

autorização e, depois, foram transcritas.   

 

A análise dos dados se pautou pelo método fenomenológico, uma vez que se buscou reconstruir a 

experiência vivida por meio dos relatos, tornando possível compreendê-la. O modo de aplicação do 

método fenomenológico baseiou-se nos trabalhos de Gerardus Van der Leeuw e Miguel Mahfoud,
4
 

pesquisadores que buscam um embasamento rigoroso nos princípios de Edmund Husserl, filósofo 

fundador da fenomenologia.  

O processo de análise numa pesquisa fenomenológica requer cuidado com o olhar do pesquisador 

sobre o fenômeno. Espera-se que esse olhar possa se configurar de maneira a tornar possível 

reconstruir as vivências partilhadas, compreendendo as estruturas que lhes servem de base. Van der 

Leeuw (2009, p.180) afirma que essa significação dada à realidade “[...] pertence, em parte, à 

realidade mesma, em parte à ‘alguém’ que procura compreendê-la”, e isso implica reconhecer a 

                                                 
4
 Gerardus Van de Leeuw, historiador e filósofo holandês. Conhecido por sua obra mais famosa, Fenomenologia da religião, por 

meio da qual desenvolveu uma abordagem fenomenológica da religião. Miguel Mahfoud, pesquisador na UFMG (BR), trabalha com 

fenomenologia em diferentes campos de pesquisa, especialmente em trabalhos que versem sobre memória coletiva e comunidades. 
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subjetividade como parte desse processo e não estranha a ele. 

 

Essas vivências, para a fenomenologia, podem ser reunidas e ordenadas de forma a permitir a 

elaboração de uma estrutura maior chamada experiência-tipo. Leite e Mahfoud (2010), adotando as 

diretrizes metodológicas de Van der Leeuw (2009), traduzem a experiência-tipo como a 

possibilidade de se reconhecer que “[...] cada pequeno detalhe do fenômeno está em conexão com 

tantos outros, não nos cabe tentar ordená-los segundo causa e efeito, mas compreender as relações 

que se formam, o composto formado pelas relações entre as estruturas (LEITE, 2011, p.97). 

 

Para chegar à delimitação da experiência-tipo privilegiou-se a adoção de quatro passos desse 

conjunto de diretrizes vistos como fundamentalmente necessários para a realização do trabalho. 

Foram eles: nomeação de vivências - de modo a dar-lhes ordem e inteligibilidade. Esse esforço de 

classificação representa uma primeira aproximação com o fenômeno; inserção entre parênteses - a 

epoché, a suspensão de valores, julgamentos e convicções prévias; elucidação das vivências - 

permitiu, a partir da definição de categorias, reunir o que era convergente e destacar o seu contrário, 

sempre em busca das conexões de sentido e, finalmente, a configuração da informação - a 

reconstrução da experiência vivida em que é dado o testemunho do fenômeno. É nessa instância que 

se estende a todos a compreensão alcançada. 

 

Para a análise, primeiramente, os eixos temáticos principais foram nomeados, o que permitiu a 

organização dos relatos, tornando-os compreensíveis. Segundo Gaspar (2010, p. 49), comentando 

Van der Leeuw (2009), “[...] ao darmos um nome a um conjunto de vivências, buscamos favorecer 

a aproximação das mesmas, e não sua reificação”.  Naturalmente, durante essa etapa, buscou-se 

preservar a epoché, com a suspensão de juízos. Em seguida, fez-se a clarificação das vivências 

relatadas, buscando entender as categorias que emergiram dessas vivências. Ao expressar a 

dinâmica que perpassa a elaboração de diferentes conteúdos, sua identificação permitiu a conexão e 

a descoberta de uma unidade de sentido entre as vivências (MAHFOUD, 2003; VAN DER LEEW, 

2009).  

 

Após a delimitação das categorias das entrevistas, realizou-se a reconstrução em que as unidades de 

sentido foram articuladas em uma compreensão sintética. Finalmente, a partir do conjunto de 

reconstruções, foi elaborada a experiência-tipo, ou seja, definiram-se as conexões típicas ideais que 

podem descrever como a comunicação interna da Fiat constrói sentido sobre a sustentabilidade para 

o seu público interno.  
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Com 35 anos de Brasil, a Fiat Automóveis faz parte do Grupo Fiat, formado por um total de 16 

empresas, que ocupam posição de liderança em quase todos os setores em que atuam. Atualmente, 

opera em três turnos com capacidade produtiva para até 800.000 veículos por ano, resultado de 

investimentos na ordem de R$ 5 bilhões até 2010, o que a tornou uma das maiores fábricas de 

automóveis do mundo. Sua área total é de 2.250.000 m² e a área construída é de 613.800 m² e lá 

dentro trabalham mais de 13.500 empregados diretos (80% deles nas atividades produtivas e 20% 

em administrativas). Seu programa de sustentabilidade, no modelo em que foi criado, é bastante 

recente, tendo se iniciado em 2009. Sua comunicação interna é mais robusta, tem já uma trajetória 

de mais de 20 anos e, mesmo assim, enfrentou desafios para estabelecer suas diretrizes quando a 

organização iniciou seu debate interno sobre a sustentabilidade e o papel a ser por ela 

desempenhado. 

 

A comunicação interna da Fiat estabeleceu como escopo de sua atuação gerar informação, fomentar 

o diálogo e criar um bom clima/motivação. Para cumpri-lo, criou portfólios diferenciados de 

comunicação e segmentados por perfil de público. Faz-se mister que aqui se demarque que a 

comunicação interna adotada pela Fiat define como premissa a utilização de canais de comunicação 

capazes de permitir-lhe se comunicar com seus diferentes segmentos de público para os quais adota 

diversificadas estratégias discursivas, principalmente no que se refere à linguagem utilizada e aos 

efeitos desejados.  

 

3. Fundamentação Teórica 

Como ponto de partida teórico, analisou-se como as muitas mudanças sociais, econômicas e 

geopolíticas reconfiguram as organizações e alçam-nas a uma posição central na sociedade. Nesse 

cenário, o fenômeno da globalização também ganha destaque, pois vai constituir uma sociedade 

líquida, fluida, com uma nova compreensão de espaço-tempo. Apresentando-se para a sociedade 

como “[...] templos sagrados” (BALDISSERA, 2010, p. 67) ou como núcleo ao redor do qual “[...] 

a sociedade estabelece a sua órbita” (FÍGARO, 2010, p.103), as organizações vão se desenhando e 

cunhando as suas próprias configurações. Nesse sentido, este artigo reconhece e assume que as 

organizações são “[...] modelos de organização da produção e [...] têm a finalidade de empreender o 

trabalho visando o lucro” (FÍGARO, 2010, p.102). Ou seja, as organizações são sistemas sociais 

dentro de um outro, a sociedade capitalista e, tanto os avanços tecnológicos, quanto as mudanças 

sociais, políticas e econômicas atuam como variáveis que regulam os ajustes exigidos para que as 

organizações sobrevivam. Todavia, tais mudanças não podem negligenciar os indivíduos, pois são 
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eles “[...] a marca registrada da sociedade moderna” (BAUMAN, 2001, p. 39). Dessa maneira, 

entende-se aqui também que “ela [a organização] se funda a partir de um discurso. Tem uma fala 

sobre si e de si mesma, que lhe dá identidade, reprodução social e política” (FÍGARO, 2010, p.103), 

cabendo à comunicação conferir-lhe essa alteridade. 

 

Assim, a comunicação surge como chave analítica para a compreensão da realidade organizacional, 

tornando possível afirmar que a comunicação nas organizações deve ser pensada como um espaço 

de interação negociada, um espaço em que “[...] as relações são mediadas discursivamente” 

(FRANÇA, 2006, p.77), em que não há espaço para uma visão reducionista de seu alcance e de suas 

possibilidades.  

 

Para Baldissera (2008), a comunicação é um constante produzir de sentidos, em que signos não 

podem ser estanques e precisam, continuamente, ser reconstruídos e reordenados. E, portanto, vai 

exigir que os espaços para o diálogo e a interação sejam preservados e potencializados 

(BALDISSERA, 2008; OLIVEIRA e PAULA, 2007).  

 

Assim, quando as organizações falam, por meio de seus aparatos comunicativos, sejam eles quais 

forem, é preciso entender que ali também se pretende construir sentido sobre algo, sobre alguma 

coisa ou sobre alguém. E aquele que ouve pode adotar uma postura passiva ou ativa frente à 

compreensão daquilo que lhe foi dado como discurso. Ou seja, “[...] o ouvinte, ao perceber e 

compreender o significado (linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma 

ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, 

prepara-se para usá-lo, etc.” (BAKHTIN, 2003, p. 271).  

 

É nesse processo de construção linguística que se dá a comunicação. Ao se tomar a interação como 

um componente presumidamente importante, a comunicação surge “[...] como uma chave analítica 

[que direciona para a compreensão] dos processos simbólicos e práticos que, organizando trocas 

entre os seres humanos, viabilizam as diversas ações e objetivos em que se vêem engajados [...]” 

(FRANÇA, 2006, p.85).   

 

Nessa ótica, é necessário que se analise sob quais condições a comunicação organizacional tem se 

estruturado, haja vista que algumas vezes tem vagueado entre reproduzir os discursos da gestão e, 

em outras, busca articular-se como instância produtora de sentidos. Nessa perspectiva, a 

comunicação “[...] entraria como uma contribuição específica para essas tomadas de decisão 
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estratégicas” (REIS, 2006, p. 291).  

 

Definida como aquela que viabiliza a comunicação entre a organização e seus funcionários, a 

comunicação interna consolida-se como importante instrumento de mediação entre os interesses do 

capital e os do trabalho. E, naturalmente, na negociação entre interesses tão díspares reside o seu 

maior desafio, pois as organizações continuam presas a um passado capitalista histórico e não 

encontram respostas para a angústia de reconhecer a necessidade de mudar e, por mais paradoxal 

que seja, temem a mudança. Mudar significa mexer em sua estrutura de valores e com o status quo 

existente. Assim, se, quase sempre, a intenção da organização projetava uma comunicação 

instrumental, geralmente utilizada para gerar conformidade e ordem, vê-se que essa lógica tem sua 

dinâmica alterada, face ao cenário de múltiplas e constantes mudanças ocorridas na sociedade e, por 

extensão, nas organizações. Cenários econômicos mais competitivos, informações que circulam em 

tempo real e a abertura de mercados começam a emitir os sinais para que as organizações 

demandem os ajustes necessários que lhes assegurem posições mais estáveis.  

 

Assim, como fazer para que a comunicação interna possa conciliar os interesses, por natureza 

antagônicos, do capital e do trabalho? Para Marchiori (2006, p.207), “[...] temos que trabalhar com 

vistas ao reconhecimento real da equipe interna, ou seja, não vinculada ao que ela trará de 

benefícios para o cliente e, sim, na satisfação usufruída e na integração das pessoas com e na 

organização”.  Como a comunicação interna pode contribuir para que o funcionário seja visto como 

um cidadão, um ser de escolhas, livre para pensar e que é capaz de ler o cenário à sua volta? Kunsch 

(2003) é enfática ao afirmar que “[...] de nada adiantarão programas maravilhosos de comunicação 

se os empregados não forem respeitados nos seus direitos de cidadãos e nem considerados o público 

número um, no conjunto de públicos da organização” (KUNSCH, 2003, p.157).   

 

Não obstante, entende-se também que a comunicação interna precisou fazer um movimento 

identitário que culminou por lançá-la em direção a um reposicionamento sobre qual o seu papel e 

importância dentro das organizações. Esse movimento interno foi estimulado pelos impactos das 

mudanças externas decorrentes da obrigatoriedade de as organizações assumirem uma postura mais 

transparente diante do mercado e da sociedade. Mesmo que se considere que em suas práticas 

continuem subsumidas a dominação e o controle, por meio da produção de valores que gerem a 

adesão dos trabalhadores aos seus objetivos, não se pode deixar de considerar que, em seu interior, 

convivem pessoas singulares, únicas em seus modos de ver o mundo. 
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Fazer comunicação interna em sintonia com os princípios da sustentabilidade irá requerer mais, 

tanto daqueles que a produzem quanto daqueles que a autorizam, que fazem da comunicação uma 

credencial, um passaporte para acessar as emoções humanas. Entre as possibilidades que se 

colocam para a constituição de um mainframe para essa nova comunicação interna, muito se tem 

falado sobre a emergência de uma comunicação que se preocupe mais com a sua dimensão humana, 

que promova a coesão social e potencialize a participação em todos os níveis, gerando um 

sentimento de pertença.  

 

Nessa perspectiva, quando se fala em humanizar a comunicação, fala-se em criar um envolvimento 

real, de uma presença efetiva das pessoas nos processos, de engajamento nas práticas cotidianas, 

estendendo essa ligação para a vida pessoal, para fora dos muros da organização, comprometendo-

se com uma vivência cidadã, em níveis micro e macro-organizacional. As subjetividades das 

pessoas estariam então disponibilizadas não só para que elas pudessem dar o melhor na realização 

de seu trabalho, no uso de si para aumentar a produção e a riqueza de seu empregador mas, 

sobretudo, para qualificar as relações interpessoais, agora legitimadas pela compreensão de que os 

interesses do capital não podem se sobrepor aos das pessoas e da sociedade (KUNSCH, 2010).  

 

De certo modo, pode-se afirmar que a dimensão humana resgata a comunicação, pois considera-se 

que a sua essência não está nem em suas técnicas, nem no uso que se possa fazer dela ou das 

exigências de mercado. Comunicação é relacionamento. E, diferentemente do que se imagina, não 

há como fazer a comunicação sem que se respeite o outro e o reconheça como a um igual. Assim, o 

mundo pode estar mais conectado, por meio das tecnologias e dos media, mas, isso não significa 

que, seguramente, as pessoas se comuniquem melhor. 

 

As organizações, no entanto, embora articulem bem esse discurso, não raro, se deparam com muitas 

dificuldades para mantê-lo. Parece claro que as organizações ainda lançam mão de velhos recursos 

em seus processos comunicacionais e não conseguem atuar de maneira diferente das prevalentes até 

então. Parecem ter maior dificuldade em aceitar o outro em sua alteridade e continuam atuando de 

forma a inibir o exercício democrático da participação. Porém, no âmbito organizacional, o discurso 

do desenvolvimento sustentável não deve ser apenas retórica, mas se efetivar em práticas e condutas 

que induzam à reflexão, à deliberação e ao debate, gerando mudanças reais nos comportamentos e 

valores daqueles que o recebem. Se, conforme ressalva Arendt (1997), é na ação e no discurso que 

os homens se apresentam ao mundo, tornar isso crível é uma forma de coerência empresarial. 
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Mais que uma tendência, a sustentabilidade é hoje uma realidade e isso só foi possível quando 

houve o reconhecimento de que “[...] o desperdício e a poluição deixaram de representar apenas um 

problema referente às condições de vida e consumo das populações humanas, mas que dizem 

respeito à própria base de reprodução da esfera produtiva (FERREIRA e FERREIRA, apud 

BECKER, 2002)
5
, ou seja, a sustentabilidade passou a ser um imperativo de mercado, quer se olhe 

para o planeta, quer se olhe para as organizações. Seria como se as organizações tivessem percebido 

que terão que preservar, pois, caso contrário, não terão como permanecer no mercado.   

 

Baldissera (2009) afirma que, de modo geral, a sociedade ainda está bem distante da compreensão 

dos significados que envolvem a noção de sustentabilidade, o que geraria uma realidade que pode 

ser assim representada:  

[...] tem-se: a) uma parcela da sociedade consciente da urgência em ressignificar os 

modos de agir, produzir e consumir [...] b) boa parte da sociedade que mistifica, 

expropria e/ou explora discursivamente o termo e/ou ideia de sustentabilidade; e c) 

a maior parte da sociedade que, mesmo recebendo algum tipo de informação sobre 

sustentabilidade, entende muito pouco ou não consegue compreender as dimensões 

dessa noção nem, muito menos, traduzi-la em alguma prática (BALDISSERA, 

2009, p.35).  
 

 

Baldissera (2008) defende ser ainda preciso que as organizações descubram qual o sentido que a 

noção de sustentabilidade traz para elas mesmas. Se for um valor central, haverá uma compreensão 

maior do que seja tolerância ou respeito a tudo e a todos, pois a organização faz parte de um sistema 

e a sustentabilidade um pressuposto para que a vida continue a existir; se for periférico ou 

estratégico de mercado, a organização a adotará como uma possibilidade de conquistar apoiadores e 

ganhar valor para sua marca ou imagem. Para os indivíduos, porém, o conceito de sustentabilidade 

pode ser visto como importante, mas a) não ser compreendido; b) compreendido, mas os indivíduos 

não sabem como agir; c) compreendido, mas as ações são sempre de baixo impacto; d) 

compreendido, mas acharem que quem deve se responsabilizar por isso é sempre o outro; e) 

compreendido, mas ainda há uma visão de que as ações que poderiam ser feitas são muito pontuais 

e não vão significar quase nada em face do tamanho do problema existente. Se sustentabilidade for 

valor periférico, essa terminologia será usada em discursos apenas porque isso poderá agregar valor 

à mensagem e gerar ganhos de imagem. Ou ainda, a sustentabilidade pode ser uma oportunidade de 

mercado. 

 

                                                 
5
 FERREIRA, L.C.; FERREIRA, L.C. Limites ecossistêmicos. In: HOGAN, D.J.; VIEIRA, P.F (Orgs.). Dilemas sócio-ambientais e 

desenvolvimento sustentável. Campinas: UNICAMP, 1995. 
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Se não for um valor, a sustentabilidade não fará sentido na rede de significação dos indivíduos e 

poderá ser vista como mero modismo ou o próprio grupo pensar que tudo aquilo não lhe pertence. 

Se for um valor extrassistema, as informações disseminadas pela organização não se conectarão 

com as estruturas mentais do grupo e, portanto, seus sentidos não serão retidos. Aqui, “[...] a noção 

de sustentabilidade não tem sentido algum para os sujeitos que não conseguem decodificá-la ou 

sequer tiveram contato com ela; a sustentabilidade (ideia) não existe por falta de sentido” 

(BALDISSERA, 2009, p.49). 

 

4 Análise fenomenológica das entrevistas com os funcionários Fiat 

 

O método fenomenológico, da forma como é hoje conhecido, nasceu no início do século XX 

quando Edmund Husserl publicou Investigações lógicas, em 1900. Segundo o autor, a 

fenomenologia, como um ramo da filosofia, busca abandonar as especulações metafísicas abstratas 

e entrar em contato com o observado, dando ênfase à experiência vivida. 

O termo fenomenologia deriva de duas outras palavras de raiz grega: phainomenom 

(aquilo que se mostra a partir de si mesmo) e logos (ciência ou estudo). Portanto, 

etimologicamente, Fenomenologia é o estudo ou a ciência do fenômeno, sendo que 

por fenômeno, em seu sentido mais genérico, entende-se tudo o que aparece, que se 

manifesta ou se revela por si mesmo (MOREIRA, 2004, p. 63). 

 

Para Husserl, a fenomenologia é uma atitude intelectual e um método especificamente filosófico 

que estabelece a consciência intencional como fundamento do conhecimento. Assim, essa corrente 

preconiza que aquele que busca conhecer faça uma suspensão de suas crenças em uma ciência ou 

teoria, colocando-as entre parênteses a fim de permitir que o fenômeno se apresente como ele é. Em 

seguida, cabe ao pesquisador intuir quais são as essências ou sentidos percebidos nos objetos ou na 

coisa em si (VAN DER LEEUW, 2009).  

Cada fenômeno traz em si mesmo, os elementos suficientes para a sua 

compreensão, não precisamos agir para comprovar teorias, nem para refutá-las, em 

fenomenologia nós vamos, com um olhar atento ao que se mostra diante de nós, 

buscando compreender o que é que se mostra e como se mostra. Como se mostra à 

consciência que intenciona, que escolhe, que percebe, que deseja, que fantasia, que 

age, que produz (BORBA, 2010, p.8). 

 

Assim, embora se reconheça a teoria como fundamental para o trabalho científico, a perspectiva 

husserliana propõe que as lentes teóricas sejam retiradas quando se olha o fenômeno e que sejam 

abandonadas as atitudes que impeçam de ver, sentir e percebê-lo como ele se apresenta, sem juízo 

de valor e ideias preconcebidas. Dessa maneira, entende-se que a abordagem fenomenológica 

coaduna-se com o desenvolvimento de estudos em comunicação, quando o que se pretende é 

compreender o ser no mundo, já que essas duas instâncias – o ser e o mundo – seriam 

indissociáveis. 
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É essa compreensão fenomenológica que aqui se busca, pois se procura entender não uma 

organização –, no caso, a Fiat – tomando-a como objeto exterior com suas políticas de comunicação 

e sustentabilidade, mas como essa organização se mostra a si própria e, ao fazê-lo, como se revela 

aos seus funcionários. Destaca-se ainda que o método fenomenológico tem como objetivo a 

compreensão e, não, a explicação causal dos fenômenos vividos.  

 

Em 2000, a comunicação na Fiat ganha o status de diretoria e amplia o seu espectro de atividades. 

Dividida em comunicação corporativa, interna, publicidade e marketing, cada uma dessas divisões 

subordina-se a um departamento, tendo um responsável por sua coordenação. Para dar coesão à sua 

atuação, foi criado um Comitê de Imagem, que congrega os profissionais da comunicação, com o 

objetivo de alinhar estratégias e discursos, buscando, inclusive, um melhor posicionamento frente 

aos seus públicos de interesse. A comunicação é percebida pelos diretores – principalmente por seu 

responsável – como estratégica.  

“Então, a comunicação corporativa é um pouco guardiã, a nossa atividade é um pouco 

guardiã desse processo, dessa mentalidade, desse comportamento da empresa com relação 

à sociedade. Por isso, a gente trata desses temas todos no comitê de imagem, que está 

passando a ser comitê de imagem e reputação exatamente para ampliar essa visão do que é 

ser uma empresa”. (Sujeito 1) 

 

Sobre a comunicação interna, os respondentes reconhecem que houve mudanças em seu escopo de 

atividade, pois seu papel era muito voltado para o atendimento de demandas internas, 

principalmente as dos departamentos e diretorias. Para falar de sustentabilidade, especificamente, os 

diretores concordam que ela precisou mudar, e um deles acredita que estejam encontrando 

dificuldades para comunicar aquilo que faz parte do dia a dia.  

“A maior dificuldade que a gente tem é de comunicar o óbvio. A parte mais difícil disso 

tudo, entendeu, é essa comunicação para o funcionário, é esse trabalho de comunicação 

interna que é difícil fazer. Não é uma coisa fácil porque, se você não comunica bem, pode 

gerar descrédito. Pode gerar, dependendo da hora que você comunica, pode gerar uma 

situação até contrária”. (Sujeito 2) 

 

O funcionário é considerado um importante stakeholder da Organização, e a comunicação interna é 

vista também como uma possibilidade de criar um bom clima organizacional. Ao reconhecer a 

importância do funcionário, os entrevistados recorrem a comparações, estabelecendo um ponto de 

intersecção para que se compreenda o pensamento da Organização.  

 

Percebeu-se também que a comunicação é entendida como uma possibilidade concreta de 

transformação das pessoas, sejam elas os dirigentes ou os funcionários da Organização, pois à 

comunicação caberia o papel de apontar caminhos. Para que esse objetivo seja atingido, exige-se 

um posicionamento constante por parte de quem cuida dessa área. A comunicação é vista por sua 
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capacidade de transformar funcionários em cidadãos, e isso acontece pela mudança do modelo 

mental que eles têm sobre o trabalho e sobre a sustentabilidade. 

 “O papel da comunicação tem que ter formação humana também, acho que tem que ter 

formação humana também. Ou seja, a informação, esse é o trabalho de rotina da 

comunicação interna, a informação que flui dia a dia sobre todos os temas da empresa. 

Acho que é um papel da comunicação atuar sobre a formação e sobre a educação desses 

funcionários, desse público interno. Formar essas pessoas, formar a cabeça, o modelo 

mental dessas pessoas para sua atividade e para esse tema da sustentabilidade”. (Sujeito 

1)  

 

 

A sustentabilidade é vista como uma necessidade de mercado e, em relação à apropriação que cada 

um faz do termo sustentabilidade e como a temática é difundida na organização, percebeu-se uma 

argumentação pouco elaborada e que utiliza termos pouco técnicos para a enunciação.  

 

Nesse sentido, a compreensão dessas experiências acaba por exigir a retomada de alguns aspectos 

da revisão bibliográfica preliminarmente realizada e evoca Baldissera (2009) ao afirmar que, de 

modo geral, a sociedade estaria bem distante de uma compreensão dos significados da 

sustentabilidade, exatamente porque a ideia de sustentabilidade, mesmo considerada importante, 

pode não fazer sentido para as pessoas, pois não é vista como um valor. Ao presumir que o 

funcionário conseguiu decodificar a mensagem da sustentabilidade da forma como foi idealizada, a 

Organização aceita também que seu próprio olhar sobre a temática permanece ainda escamoteado 

entre o que existe e o que pode vir a ser.   

 

As vivências partilhadas contribuíram para a formação de um desenho da organização que pode 

parecer mais próximo da realidade cotidiana, uma vez que não se deve negligenciar o fato de que os 

respondentes ocupam um cargo diretivo na Organização e, por isso mesmo, podem ter articulado 

essas vivências visando a um objetivo institucional. Esse viés institucional poderia ser questionado 

como algo que invalida o material obtido em tais entrevistas. Entretanto, com o método 

fenomenológico entende-se, em primeiro lugar, que a entrevista pode se desenvolver como ocasião 

propícia à elaboração, de modo que se encontrando em situação de não ameaça, um líder tem maior 

probabilidade de deixar cair suas defesas. Em segundo lugar, a fenomenologia reconhece que, 

mesmo respostas muito marcadas por uma perspectiva específica, podem ser analisadas, uma vez 

que aquilo que se busca não é a veracidade dos conteúdos, mas, sim, a estrutura de vivência que 

organiza a elaboração desses conteúdos. 

 

A partir da análise das entrevistas com os diretores de comunicação e sustentabilidade referentes às 

unidades de sentido em que se fundamenta a elaboração feita por eles do fenômeno aqui 

investigado, emergiram as seguintes categorias:  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 12 

 

1- A valorização das pessoas versus a comunicação como uma ferramenta. Essa categoria 

emerge a partir da contradição presente nos depoimentos dos diretores. Por um lado, a Fiat é 

retratada como organização que valoriza os funcionários e tem uma comunicação interna de mão 

dupla. Por outro lado, os diretores usam analogias e distinções com robôs ao caracterizar os 

funcionários enquanto, paradoxalmente, se sabe que a linha de produção, em algumas etapas, é 

totalmente robotizada. Nessas contradições, torna-se evidente que o discurso de valorização das 

pessoas – a Fiat é feita de pessoas – assume uma configuração muito peculiar no mundo vivido 

dessa Organização.  

2- A imprecisão do conceito de sustentabilidade na Fiat: prática antiga ou modelo a ser 

implantado? O que se percebe é que os respondentes não sabem se definem sustentabilidade pelo 

que a organização já faz há muitos anos ou se pelo que não é capaz de fazer. Nesse sentido, pode-se 

compreender como a criação do modelo de sustentabilidade é a um só tempo algo novo, a ser 

concretizado (tanto que eles ainda não definem a Organização como sustentável) e algo antigo, que 

agrupa aquilo que já era feito pela Organização em um símbolo ou figura de representação (como o 

pioneirismo na produção do carro a álcool e a inovação representada pela máquina de isopor).  

3- Os desafios de uma organização de grande porte. Em diferentes momentos e ao tratar de 

assuntos diversificados, os diretores explicitam especificidades da Fiat enquanto uma organização 

de grande porte. Essa característica é o que justificaria a dificuldade de se comunicar, originando 

uma multiplicidade de veículos de comunicação interna, cada um com sua linguagem específica. 

Percebe-se que suas vivências carregam esse horizonte amplo como um ponto que não pode ser 

desconsiderado, mesmo quando se trata de assuntos que num primeiro momento poderiam ser 

considerados mais circunscritos. Entretanto, o horizonte amplo não necessariamente significa um 

olhar para a totalidade da organização, mas, sim, um olhar que enfatiza a dimensão ampliada de 

cada setor específico. 

 

Reconstrução do fenômeno de acordo com a vivência dos diretores entrevistados 

Os dois diretores foram intencionalmente escolhidos para integrar o escopo desta pesquisa, por se 

ligarem às áreas de comunicação e de sustentabilidade e, por serem do comitê diretivo, se 

reportarem diretamente ao Presidente Cledorvino Belini, colocando-os no topo da estratégia do 

negócio e na instância do planejamento, onde se espera que se defina o que é essencial para a 

Organização.  

 

Em seus relatos, a sustentabilidade é um empreendimento viável e seria internamente construído por 
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meio da comunicação à qual cabe um papel fundamental nesse processo. Os argumentos, porém, 

vêm tergiversados por uma lógica própria. Os diretores que, em tese, deviam ter um olhar 360° para 

toda a Organização, encastelam-se nas especificidades de suas áreas.  

 

A comunicação e a sustentabilidade não parecem fazer parte de um projeto maior, embora haja o 

reconhecimento da importância de ambas. A comunicação ora é descrita como uma via de mão 

dupla, ora se revela como uma ferramenta que pretende, numa via de mão única, mudar o modelo 

mental dos funcionários. O conceito de sustentabilidade ainda é difuso, e as dimensões que foram 

criadas cumpriram o papel de acondicionar as ações já realizadas pela organização, deixando a 

equivocada impressão de que a empresa é sustentável e o é há muitos anos.  

 

Em relação à visão da organização, embora a valorização das pessoas seja um tema comum, houve 

uma polarização bastante acentuada em relação à dinâmica de elaboração desse conteúdo: uma 

visão romantizada, mas que pretendeu mostrar-se crítica e uma visão acrítica, porém 

institucionalizada, em que o passo a passo previsto pelo manual de relacionamento com públicos 

externos foi cumprido.  

 

A Experiência-tipo 

Ao se recortar somente as vivências dos diretores também é possível perceber que a mensagem A 

Fiat é uma grande família se configura como fundamental para a compreensão do fenômeno de 

articulação entre comunicação interna e sustentabilidade. Para atingir a um público tão diverso e 

dispersamente localizado, a Organização dispõe de uma miríade de meios de comunicação interna, 

fato elaborado como um elemento dificultador da efetividade comunicacional. Percebe-se, a partir 

das falas recortadas, que, de algum modo, eles externalizam que a Fiat produz muita informação 

sem, contudo, conseguir gerar comunicação. 

 

Também, para a sustentabilidade, as amplas dimensões da Organização introduzem desafios 

específicos, tais como a necessidade de articular as ações da Fiat às de seus parceiros. A presença 

desse horizonte estendido nas elaborações dos respondentes é mais um indicativo da importância de 

se reconhecer que ser uma organização de grande porte é fator estruturante na configuração do 

fenômeno comunicação interna e sustentabilidade na Fiat. 

 

Por fim, os depoentes apresentam a Fiat como uma família que valoriza as próprias ações, 

enfatizando seu protagonismo e pioneirismo, em detrimento de possíveis contribuições do contexto 
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para sua atuação. Seguindo essa dinâmica, tem-se a criação de um conceito próprio de 

sustentabilidade que engloba tão-somente ações já desenvolvidas pela Organização, algumas há 

décadas. Os respondentes expressam o reconhecimento positivo do que a Fiat já é, embora existam 

também alguns posicionamentos críticos com relação a algumas práticas vigentes ou práticas que 

deveriam ser adotadas pela organização. Para o Programa de Sustentabilidade Fiat, essa dinâmica 

tem como consequência uma tal ênfase naquilo que já é feito que se constata uma espécie de 

engessamento da proposta com relação a outras ações que poderiam ser implementadas para que a 

Fiat se torne uma organização sustentável.   

 

Conclusão 

A comunicação interna da Organização é presa de um dilema: quer construir pontes e estabelecer 

diálogos, mas precisa atender à lógica produtiva, que reafirma a necessidade de os canais formais da 

organização produzirem muita comunicação, comunicação em grande quantidade mesmo, a fim de 

eliminar ao máximo a possibilidade de que haja dispersão frente aos seus objetivos organizacionais. 

 

Tal compreensão permite que se afirme que a comunicação não tem sido utilizada para construir 

sentido sobre a sustentabilidade, pois ainda é bastante prescritiva e controladora, uma vez que a 

organização busca o desenvolvimento sustentável como uma concepção de negócio, como uma 

oportunidade de ganhar vantagem competitiva e mercado. Essa visão ainda difusa tem atravessado a 

comunicação que, por sua vez, não tem conseguido construir um espaço social que permita o 

diálogo e a existência de experiências compartilhadas. Ainda é a Organização que tem o saber, as 

respostas e cabe à comunicação tão-somente disseminá-los. Na Organização estudada, o discurso 

avança, mas a essência continua presa à experiência-tipo: tudo para que a família Fiat perdure.  
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