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Resumo 
 
O estudo tem como objetivo refletir, através do processo comunicacional, como as 

organizações podem concretizar os discursos sobre a noção de sustentabilidade 

em suas práticas socioculturais. Utiliza-se como exemplo as considerações sobre 

análise dos meios de comunicação dirigida de sustentabilidade da Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul – Fecomércio-RS, 

entre os anos de 2011 e 2012. Através da Pesquisa Bibliográfica, articulou-se 

conceitos sobre a comunicação organizacional e o processo de formação dos 

discursos e textos. Como metodologia, utilizou-se o Estudo de Caso, Pesquisa 

Documental, e a Análise de Conteúdo. A pesquisa concluiu que existem aspectos 

nos textos dos meios de comunicação dirigida da Fecomércio-RS que dão 

destaque à sustentabilidade e remetem à concretização de práticas socioculturais, 

evidenciando-se na liderança, envolvimento e educação. Porém, inferiu-se que há 
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um longo caminho para que a sustentabilidade seja compreendida como valor 

imperativo nas práticas das organizações. 

 

Palavras-chave: Comunicação Organizacional. Discursos. Sustentabilidade. 

Práticas Socioculturais. Cultura organizacional. Fecomércio-RS 

 

Introdução 
 

Os problemas ambientais, como a poluição, degradação do meio ambiente, 

diminuição de recursos naturais e energéticos, e falta de alimentos fazem parte da 

realidade social desde as últimas décadas do século XX e início do século XXI. 

Desde então, a palavra sustentabilidade passou a ser sinônimo de preservação e 

desenvolvimento consciente, frequentemente utilizada como tema de debates nas 

conferências ambientais locais, regionais, nacionais e mundiais. Essa noção foi se 

expandindo além das conferências, e muitas organizações4 se apropriaram do 

conceito nos últimos anos, incorporando-o em seus princípios norteadores e como 

diferencial para suas marcas.  

 

Atualmente os especialistas definem o momento como uma crise civilizacional, e 

levanta a questão da racionalidade econômica e tecnológica dominantes (LEFF, 

2010). Assim, percebemos que grande parte da população entende pouco sobre 

sustentabilidade e não compreende a dimensão da causa e, portanto, não age em 

prol do tema (BALDISSERA, 2009a). 

 

Diante da configuração atual, entendemos que as organizações são parte 

fundamental para conservação dos recursos naturais e reformulação de um 

sistema econômico e social que cumpra com um propósito sustentável, já que 

                                                            
4 Utilizaremos o termo organizações para denominar empresas e instituições. 



 

dependem desses recursos para sobreviver. Porém, a noção de sustentabilidade 

se configura de forma contrária aos ideais do capitalismo na maioria das nações: 

 

o princípio de sustentabilidade surge como uma resposta à 

fratura da razão modernizadora e como uma condição para 

construir uma nova racionalidade produtiva, fundada no 

potencial ecológico e em novos sentidos de civilização a 

partir da diversidade cultural do gênero humano (LEFF, 

2009a, p. 31). 

 

Através da comunicação, as organizações têm a possibilidade de transformar-se e 

produzir sentido, não limitando as escolhas e compreensões, e aprofundando as 

reflexões sobre o tema em questão (Baldissera, 2009a). Dessa forma, é 

importante refletir sobre o papel desempenhado pela comunicação organizacional, 

diante da consolidação de valores representativos para a sociedade, por meio da 

atuação das organizações. Acreditamos que é necessário (re)pensar a 

comunicação nesse contexto e como o processo comunicacional contribui para a 

mudança social através de discursos e ações sobre sustentabilidade.  

 

A organização que é exemplificada no estudo, Federação do Comércio de Bens e 

de Serviços do Rio Grande do Sul-RS – Fecomércio-RS –, tem seus princípios 

norteadores apontando para o caminho da sustentabilidade e apresenta iniciativas 

ligadas à causa. A pesquisa sobre essa organização se justifica devido ao seu 

porte e abrangência no Rio Grande do Sul, através dos sindicatos filiados e 

representação de grande parcela de empresas do setor do comércio de bens, 

serviços e turismo. 

 

O trabalho está dividido em quatro capítulos, a partir dos seguintes passos: no 

item 1 (um), discorreremos sobre comunicação organizacional, seus enfoques, e 



 

relações com a sustentabilidade. Realizando a articulação dos discursos 

organizacionais, nesse capítulo ainda debateremos o que envolve a formação dos 

textos e discursos. No item 2 (dois), abordaremos a concepção estrutural de 

cultura, e refletiremos como as questões culturais estão relacionadas às práticas 

socioculturais para a sustentabilidade nas organizações. Após a reflexão teórica, 

apresentaremos no item 3 (três) considerações sobre o estudo realizado sobre a 

análise dos discursos da Fecomércio-RS, como exemplificação e quais elementos 

relacionados à sustentabilidade podem ser concretizados através da 

comunicação. Por fim, no capítulo 4 (quatro), realizamos as considerações finais 

do estudo5. 

 
Relações entre comunicação organizacional e sustentabilidade 

 

Com o propósito de refletir e compreender como a comunicação pode atuar e 

contribuir para a concretização das ações de sustentabilidade e, considerando o 

processo comunicacional como produtor de sentidos (BALDISSERA, 2004) dentro 

das organizações, é notável a relevância da comunicação para a abordagem da 

noção de sustentabilidade.  

 

Embora existam diferentes possibilidades para o estudo da comunicação 

organizacional, percebemos que atualmente busca-se a humanização das 

organizações, no sentido de dar relevância aos indivíduos que dela fazem parte e 

ultrapassa a simplificação da comunicação, evidenciando os relacionamentos 

interpessoais: 

 

As definições parecem considerar a comunicação muito mais 

como técnica, talvez devido às exigências da época em que 

foram geradas. Vemos que a definição de comunicação está 

                                                            
5 Esse artigo deriva-se da dissertação de mestrado da autora, defendida em janeiro/2014. 



 

evoluindo, preocupando-se não só com a sua atualização, 

mas principalmente com a concepção de uma visão muito 

mais abrangente e ao mesmo tempo aprofundada, deixando 

de ser meramente uma função técnica (MARCHIORI, 2008, 

p. 158). 

 

Consideramos as tendências em comunicação organizacional como forma de 

dimensionar a comunicação além dos paradigmas reducionistas, concebendo 

esse processo como parte dos relacionamentos demonstrados nesse locais, 

entendendo o que é significativo e identificado como importante e verdadeiro para 

outras pessoas. Dessa forma, há possibilidades da mensagem atingir seu objetivo 

e ser efetivamente comunicada (MARCHIORI, 2008). A perspectiva relacional da 

comunicação é fundamental para estabelecer as articulações entre os discursos, e 

as práticas socioculturais promovidas pelos discursos das organizações. 

 

Conforme Leff (2009a), a sustentabilidade do desenvolvimento significa que 

estamos no limite da racionalidade econômica, valorizando mais os valores da 

vida, da justiça social e do compromisso com as gerações futuras. Nesse sentido, 

as organizações representam economia e poder na sociedade e utilizam os 

recursos do meio ambiente para elaborar seus produtos e oferecer serviços, 

impactando direta ou indiretamente na degradação do meio ambiente. E mais que 

isso, no sistema capitalista vigente, não foram considerados os custos sociais e 

ambientais gerados em consequência do crescimento econômico (LEFF, 2009b). 

 

Assim, consideramos a comunicação como processual e central, de forma a 

possibilitar a existência e a transformação, colocando em circulação os sentidos 

construídos a partir dos valores de cada sujeito (BALDISSERA, 2009a), e 

compreendemos que é através desse processo que as organizações poderão 

iniciar um movimento de mudanças socioculturais para a prática da 



 

sustentabilidade. Conforme Soares (2009, p. 31), “apenas a partir da convergência 

de discursos e práticas fará sentido a transformação em larga escala de valores e 

comportamentos humanos”. 

 

Para esse estudo, é inerente considerar os discursos produzidos pelos meios de 

comunicação dirigida, e os textos neles contidos, para compreender o processo de 

concretização das práticas socioculturais. Portanto, entendemos os discursos 

como práticas sociais, capazes de transformar as representações feitas da 

sociedade: 

 

é por meio dos textos que se travam as batalhas que, no 

nosso dia a dia, levam os participantes de um processo 

comunicacional a procurar ‘dar a última palavra’, isto é, a ter 

reconhecido pelos receptores o aspecto hegemônico do seu 

discurso (PINTO, 1999, p. 24). 

 

A noção de texto está ligada à linguagem verbal e ao texto escrito, e assim, o 

discurso é “um grande texto composto por outros textos que dele fazem parte e 

que se apresentam expressivamente para comunicar sentidos que lhes são 

estruturais e pontualmente delimitados” (IASBECK, 2013, p. 78). Dessa forma, os 

discursos e os textos que o compõem demonstram muito sobre as organizações, 

carregam ideologias, pressões e identidades, possibilitando diferentes 

interpretações. Portanto, o emissor do discurso coloca no texto, suas intenções e 

valores que definem o local de onde fala, sua cultura e seu modo de ser, através 

da linguagem, que está presente constantemente no ato de comunicação 

(IASBECK, 2013). Assim, compreendemos que não há neutralidade nos discursos, 

eles estão repletos de ideologias e intenções. 

 



 

Identifica-se a importância da cultura nesse contexto, pois a comunicação e a 

cultura organizacional, caminham lado a lado na construção de discursos e 

práticas que identificam sua essência, o motivo de sua existência, tornando a 

comunicação como processo para sustentar a organização (MARCHIORI, 2008) e 

a incluem como parte dos processos de transformação nas organizações. 

Abordaremos então, as relações de cultura para interligar esse tema com as 

organizações e traçar suas relações com as práticas socioculturais. 

 

Cultura e práticas socioculturais 
  
A vida social foi desenvolvida por manifestações verbais, textos, símbolos e 

sujeitos que expressam-se e compreendem-se através das interpretações que 

produzem e recebem (THOMPSON, 2009, p. 165). Segundo o autor, a concepção 

de cultura, passa pela estudo do mundo sócio histórico considerado um campo de 

significados. 

 

Com o objetivo de repensar a cultura, Thompson (2009), propõe a concepção 

estrutural de cultura, na qual nos fundamentamos para a análise interpretativa dos 

materiais de comunicação dirigida. Dessa forma, o autor explica que a concepção 

estrutural da cultura, “é tanto uma alternativa à concepção simbólica, quanto uma 

modificação dela, isto, é uma maneira de modificar a concepção simbólica levando 

em conta os contextos e processos socialmente estruturados” (THOMPSON, 

2009, p.182). Portanto é uma alternativa que enfatiza tanto os aspectos simbólicos 

dos fenômenos culturais, quanto ao fato de estarem inseridos em contextos 

sociais estruturados. 

 

Entre as características que fazem parte da concepção estrutural da cultura, estão 

os aspectos intencionais, convencionais, estruturais, referenciais e contextuais. 

Esses aspectos auxiliam na interpretação das formas simbólicas, que Thompson 



 

(2009, p. 183) define como “expressões de um sujeito para sujeitos (ou sujeitos)”. 

Compreendemos que além das práticas de grupos, a cultura é formada por 

significações das experiências, vivências e relacionamentos produzidos pelos 

indivíduos. Estas não são registradas, não estão escritas ou foram comunicadas 

em algum local, e sim são vividas e experimentadas por aqueles que se 

encontram em determinado grupo social. Considerando que a pesquisa se 

concentra em estudar a comunicação organizacional, é necessário aproximar a 

comunicação e cultura interligando as abordagens nas organizações. Para Srour 

(2005), a cultura organizacional é um universo simbólico, que é aprendida, 

transmitida e partilhada, pois é resultado de uma aprendizagem condicionada pela 

sociedade. Nas organizações, 

 

a cultura impregna todas as práticas e constitui um conjunto 

preciso de representações mentais, um complexo muito 

definido de saberes. Forma um sistema coerente de 

significações e funciona como um cimento que procura unir 

todos os membros em torno dos mesmos objetivos e dos 

mesmos modos de agir (SROUR, 2005, p. 175). 

 

Além da cultura organizacional, assumida muitas vezes como única, nesse espaço 

são intercambiadas diferentes culturas, de diferentes pessoas que também se 

comunicam entre si, integrando a cultura da organização, mesmo que essa não 

seja adotada como tal, permeando os relacionamentos, os discursos e ações, 

agindo como elo entre seus membros e definindo a identidade da organização 

(SROUR, 2005). 

 

Para que as práticas socioculturais sejam viabilizadas, é essencial que a 

comunicação e a cultura organizacional sejam concebidas como processos, que 

perpassem as relações entre as pessoas, e que necessariamente precisam fazer 



 

sentido para que sejam internalizadas como verdadeiras e transformadoras da 

sociedade como um todo. Entendemos que a comunicação nesse processo, 

possibilita divulgar e reforçar as ações, permitindo que as práticas sejam 

realizadas.  Portanto, as práticas socioculturais são essenciais para a 

transformação da sociedade, pois entendemos que são nessas práticas que pode-

se evidenciar e concretizar os discursos comunicados pelas organizações: 

 

Se a comunicação se interessa pela ‘comunicação humana’, 

as relações interpessoais e a formação do sentido e a 

atribuição de significado nas relações sociais e os vínculos 

humanos, esse objeto de estudo requer a construção (ou a 

adoção) de teorias e hipóteses sobre as relações entre a 

sociedade e, o indivíduo e a cultura que lhe sirvam de apoio 

estruturado (VIZER, 2011, p. 84). 

 
Assim, não é possível tratar a comunicação isoladamente, é essencial considerar 

que a comunicação emerge da sociedade, possui relação direta com as pessoas, 

suas experiências individuais e coletivas, suas culturas e vivências cotidianas. 

Portanto, ao nos referirmos à noção de sustentabilidade, é necessário atentar para 

história que antecede a crise que vivemos atualmente, e como os indivíduos que 

compõem esse sistema agem de acordo com o que suas experiências lhes 

permitem. Dessa forma, “a comunicação parece cumprir uma função de guia e 

outorga de significados coerentes à multiciplidade crescente de universos de 

sentidos que constituem a trama de nossas sociedades atuais” (VIZER, 2011, p. 

118).  

 

Assim, compreendemos que a comunicação está relacionada à reprodução de 

práticas sociais, condicionada pelas experiências, hábitos e costumes de cada 

indivíduo que reproduz essas práticas. Ainda que os discursos sejam 



 

considerados práticas discursivas, estes estão vinculados ao contexto social em 

que se encontram as organizações e indivíduos receptores da mensagem.  

 

Entre dizeres e fazeres 
 
Como exemplo da reflexão realizada nos capítulos anteriores, apresentaremos as 

considerações das análises sobre os textos selecionados da Fecomércio-RS para 

comunicar a noção de sustentabilidade da/na Fecomércio-RS e os meios de 

comunicação que permitem realizar e/ou divulgar as práticas socioculturais da 

instituição.  

 

O objeto de estudo foram os meios de comunicação dirigida (MCD) produzidos 

pela Fecomércio-RS6 no período de 2011 a 2012. Através de valores relacionados 

à sustentabilidade que podem ser demonstrados nos discursos da instituição, 

pretendemos verificar como esta organização tem condições de iniciar 

transformações socioculturais no setor do comércio de bens, serviços e turismo, 

que hoje representa o desenvolvimento e crescimento da economia, tendo a 

comunicação como fator essencial para o desencadeamento das ações. 

 

Através da análise documental (MOREIRA, 2005), buscamos o aprofundamento 

nos documentos da Federação, para mapear os MCD que foram utilizados nesse 

processo de assimilação e incorporação da noção de sustentabilidade, como 

forma de identificar e selecionar os materiais de comunicação. O processo da 

Análise de Conteúdo (AC), foi empregada a fim de analisar e interpretar as 

informações obtidas com a maior clareza possível. Segundo Bardin (2011, p.31), 
                                                            
6 A Fecomércio-RS é uma entidade sindical de grau superior que integra o Sistema Confederativo 
de Representação Sindical do Comércio (Sicomércio). A organização, hoje com 68 anos de 
existência, possui 112 sindicatos patronais filiados e representa mais de 580 mil empresas, 
geradoras de aproximadamente 1,3 milhão de empregos formais. A sustentabilidade passou a 
fazer parte da gestão da Fecomércio-RS a partir do ano de 2010, quando tomou posse a gestão 
Zildo De Marchi, com mandato na condução da Federação de 2010 a 2014. (FECOMÉRCIO-RS, 
2013).  



 

“a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações”, 

que consiste em realizar a pré-análise, a exploração do material, o tratamento, a 

inferência e a interpretação dos resultados. No caso desse estudo, analisaremos a 

mensagem escrita como forma de encontrar os subsídios para responder ao 

problema de pesquisa aqui exposto.  

 

Utilizamos duas categorias para realizar a análise: intenção de educar, com as 

subcategorias conscientização e orientação e intenção de mobilizar, com a 

subcategoria engajamento. As categorias foram elaboradas conforme os principais 

elementos que surgiram nas análises que realizamos, considerando o contexto 

sociocultural no qual estamos inseridos para interpretar as mensagens e 

justificam-se na teoria de Gnecco (1960), quando cita que existe um 

encadeamento nas ações de bom relacionamento com os públicos, que se 

configuram com o conhecimento, para logo após acontecer a compreensão, em 

seguida ocorre a aceitação e por fim, incide no apoio do público a uma 

organização. Abaixo os materiais que foram analisados no estudo: 

  



 

 
Tabela 1 - Materiais selecionados para análise 

 

2011  

 Materiais Meios de comunicação Número de páginas

 

Plano de Ação Material gráfico impresso 30 

Campanha de Recolhimento 

de Equipamentos de 

Informática e Telefonia  

Pós-consumo 

Cartilha Impressa 20 

Mensagem por correio 

eletrônico 
1 

Site 1 

 Subtotal  52 páginas 

2012  

 Práticas Meios de comunicação Número de páginas

 

2º Fórum de Sustentabilidade 

Mensagem por correio 

eletrônico 
1 

Site 1 

Programa de Conscientização 

Ambiental 4 R's 
Adesivos, Banner e Volante 7 

 

Campanha do Agasalho 
Mensagem por correio 

eletrônico/ Cartaz impresso 
1 

Matriz de sustentabilidade Cartilha 9 

Subtotal  19 páginas 

 Total   71 páginas 
Fonte: Elaborado pela autora (2013). 

 

Considerou-se inicialmente na análise interpretativa, que o emissor das 

mensagens que foram selecionadas é a organização Fecomércio-RS, e portanto 

representa seus posicionamentos, objetivos e ideologias. Essas mensagens, por 



 

sua vez, são destinadas a um receptor, que pode ser tanto um indivíduo quanto 

uma empresa ou um grupo de pessoas, e ainda, a sociedade onde está inserida a 

organização7.  

 

Verificamos que o conteúdo das peças, muitas vezes repetem-se, utilizando os 

mesmos textos, modificando somente o formato ou modo de expressão, e 

portanto, notamos um alinhamento nos discursos sobre a noção de 

sustentabilidade, comunicados em diferentes formatos. Os aspectos utilizados 

para a interpretação (Thompson, 2009) formaram um panorama de como a 

organização dá-se a conhecer através da organização comunicada. Percebemos 

que o aspecto intencional aparece em praticamente todos os MCD sobre 

sustentabilidade e que essa intencionalidade é cercada de interesses que talvez 

não sejam exatamente o que o emissor deseja comunicar, mas de qualquer forma, 

essas intenções estão presentes nos textos. Notamos que a intenção de 

comunicar sobre sustentabilidade, nem sempre é clara, pois poucos materiais 

apresentam o conceito de sustentabilidade na qual a organização se fundamenta 

para produzir seu discurso. 

 

Entretanto, compreendemos que o aspecto referencial foi utilizado para conceituar 

a sustentabilidade para a organização, pois alguns dos materiais apresentam o 

conceito de triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade, para fundamentar sua 

atuação nessa área. Esse conceito tem como característica considerar apenas 

três aspectos em sua formação: a prosperidade econômica, qualidade ambiental e 

justiça social. Elkington (2001) relata que esse modelo é amplamente utilizado no 

âmbito das organizações, e talvez justifique a adoção do conceito pela Federação. 

Porém, acreditamos que esse modelo seria uma adaptação de um conceito mais 

amplo sobre a sustentabilidade, para que as empresas não deixem de exercer 
                                                            
7 O processo de recepção das mensagens, não caracterizou o foco do estudo, porém, são 
essenciais para a compreensão do conteúdo que dispomos para analisar nos MCD, que como o 
próprio nome já diz, são dirigidas a alguém. 



 

suas atividades econômicas, e continuem a gerar lucro para desenvolver a 

economia. O aspecto convencional apresentou-se nos MCD, quando “traduz” leis 

e apresenta regras para o funcionamento das ações de sustentabilidade que 

propõe nos materiais, como nas Cartilhas e Programas de Conscientização. 

Entendemos que esse aspecto é uma forma da organização adaptar-se às 

mudanças e pertencer a um grupo, e até mesmo diferenciar-se das demais 

organizações da mesma natureza, pois demonstra nas mensagens o objetivo de 

ser líder nas ações de sustentabilidade. Percebemos que, por mais que o discurso 

oriente as práticas, acaba por reforçar as ações de sustentabilidade, o que não 

significa que será executado, porém poderia ser um passo para a aceitação da 

mensagem para posteriormente haver a prática. 

 

Inferimos que os textos dos MCD, são iniciativa bem sucedida da Fecomércio-RS 

que demonstra através da comunicação a liderança que deseja desempenhar 

junto a seus representados na busca pelo desenvolvimento sustentável. 

Percebemos que o escopo das estratégias comunicacionais e organizacionais da 

Federação é oferecer conhecimento sobre seus objetivos e orientar como realizar 

essas metas propostas. Porém, compreendemos que essas estratégias estão 

apoiadas às convenções do mercado econômico e referenciam leis e regras que 

estabeleceram-se mediante os sinais que o meio ambiente vem alertando nos 

últimos anos. Verificamos que os MCD da Fecomércio-RS comunicam sobre 

sustentabilidade e os discursos enunciados são propostas de ações para cumprir 

a filosofia organizacional, quando direcionam suas comunicações aos 

representados pela Federação, demonstrando liderança ao promover campanhas 

e cartilhas que levem à informação a seu público. Já as práticas, são evidenciadas 

através do elemento mobilização que seus textos apresentam, convidando para a 

ação, incluindo o receptor no texto, indicando como fazer e o engajando nas ações 

de sustentabilidade. Apoiando a teoria de Gnecco (1960), entendemos que quem 

conhece, compreende, aceita e apoia, por isso, mesmo que a Fecomércio-RS 



 

utilize conceito de sustentabilidade limitado às organizações e suas atuações 

econômicas, podemos considerar que a comunicação dirigida da Federação é 

iniciativa que pode iniciar um processo de mudanças, ao menos no setor que atua. 

 

Assim, identificamos três elementos destacados nessa pesquisa como primordiais 

para que o discurso da Fecomércio-RS possa materializar-se em práticas através 

da comunicação, são eles (a) liderança: os discursos demonstram desde os 

princípios norteadores, em sua missão, que a Fecomércio-RS lidera a comunidade 

empresarial, e essa liderança é demonstrada em seus discursos, quando direciona 

as mensagens ao setor que representa e busca conscientizá-los e orientá-los 

através dos MCD;  (b) envolvimento: percebemos que ao mesmo tempo que as 

mensagens comunicam solicitando o engajamento do receptor, a organização está 

envolvida na ação solicitada, pois assina as peças com sua logomarca, se coloca 

dentro do contexto e demonstra orgulho por comunicar seus planos, cartilhas, 

eventos e campanhas; (c) educação: já caracterizada como categoria para a 

análise, é elemento que destaca-se nos textos dos MCD, pois a Fecomércio-RS 

utiliza em suas mensagens uma forma didática de comunicar, utilizando também 

ilustrações como auxílio ao texto. As práticas pedagógicas possibilitam a 

aceitação para a ação acontecer, cria novos hábitos e justifica a cultura 

organizacional. Esses elementos compõem alguns dos fatores que levam à 

mobilização através de práticas socioculturais para a sustentabilidade. 

 
Considerações 

 

Através das reflexões teóricas, vimos que a noção de sustentabilidade está além 

de preocupações com o meio ambiente, pois envolve todo o sistema de vida no 

Planeta, necessitando de mudanças e transformações na forma de viver, consumir 

e se relacionar com a natureza. Dessa forma, as iniciativas para a sustentabilidade 

que são evidenciadas nos textos dos MCD da Fecomércio-RS, podem ser 



 

consideradas como um início de transformação no setor representado pela 

Federação, e exemplo para as demais Federações brasileiras. Acreditamos que 

há um longo caminho para que discursos e práticas sejam coerentes com a 

filosofia das organizações e andem lado a lado. 

 

Compreendemos que a organização estudada busca aplicar em seus discursos e 

nos MCD que mobilizam para as práticas, a filosofia organizacional, apresentada 

através de seus princípios norteadores. Mesmo considerando que há indícios da 

concretização dos discursos da Fecomércio-RS e alinhamento com sua filosofia 

organizacional, entendemos que o discurso nem sempre garante que a prática foi 

realizada. Entendemos que as práticas socioculturais podem ser potencializadas e 

concretizadas através da comunicação, quando o texto demonstra ter coerência 

com a realidade social e o contexto cultural. Além disso, o envolvimento da 

organização no discurso, demonstra que que sua filosofia está sendo comunicada 

e possivelmente vivenciada. Compreendemos que a comunicação cumpre com 

seu papel social quando promove a transformação, quando melhora os 

relacionamentos e mobiliza os indivíduos a realizarem ações concretas de 

sustentabilidade. 
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