
Compreender como o discurso organizacional se exerce no sentido de instituir as noção de 
sustentabilidade e que qualidades a comunicação organizacional necessita apresentar para 
contribuir na construção dessa noção em sua perspectiva complexa de interdependência 
sistêmica.

Embora o trabalho não esteja concluído, 
percebe-se um alinhamento claro entre o mo-
delo de Relatório de Sustentabilidade e a 
corrente sintonizada com o Triple Botton Line, 
ou seja: defesa do modelo capitalista de pro-
dução, que sustenta o consumo, a produção 
em alta escala e a reposição ao meio-ambiente 
de  danos  decorrentes  da exploração exa cer-
bada. Em contrapartida um grupo menor de 
estudiosos do tema defende uma alternativa 
ao sistema capitalista de produção, o que impli-
ca na produção em menor escala e diversidade,  
no maior respeito ao meio-ambiente e na desa-
celeração  do  crescimento  pelo    crescimento. 
Os resultados são, ainda, parciais.

OBJETIVO

O método de trabalho é a Análise do Discurso, 
contemplando o estudo detalhado de 10 
Relatórios de Sustentabilidade – seis sele-
cionados a partir do Guia Exame de 
Sustentabilidade 2018: Baterias Moura; Grupo 
Boticário; Eurofarma; Itaú Unibanco; Fibria; 
Termotécnica – e quatro não integrantes do 
guia: Vale; Unimed; Samarco; Petrobras. A 
análise contemplou os discursos editorial e 
gráfico a partir de frases, expressões, vocábulos, 
imagens, cores e efeitos, entre outros aspectos 
emergentes.

1. METODOLOGIA

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS ORGANIZAÇÕES NA 
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DISCURSO NA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA
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Embora a pesquisa não esteja concluída, a análise 
de alguns dos Relatórios publicados sinaliza a im-
portância  das empresas como agentes na adoção 
de medidas que levem à sustentabilidade efetiva, 
condição  para a  sobrevivência da sociedade. Im-
porta lembrar que, apesar de muitas das afir-
mações de Relatórios caminharem nessa direção, 
o País vive consequências nefastas de uma recen-
te Reforma Trabalhista e divisa o desfecho de uma 
possível Reforma em seu Sistema Previdenciário, 
ambos diretamente implicados com os conceitos 
de Responsabilidade Social (nesse caso, também 
empresarial)  e susten tabilidade.

A discussão do tema assume importância 
fundamental, frente ao quadro que se desenha no 
País, com a divulgação de dados alarmantes sobre o 
desmatamento da Amazônia; sobre dúvida lançada 
pelo governo em relação a dados divulgados por seus 
próprios órgãos e institutos (INPE); frente à 
possibilidade de proibição/publicação de dados 
oficiais sobre temas que dizem respeito diretamente 
à sustentabilidade e à Responsabilidade Social. A 
alteração no Código Florestal, favorecendo o 
desmatamento, entre outras medidas, demarca um 
quadro preocupante em termos internacionais.
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