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Resumo 
 
O artigo apresenta, a partir de reflexões lastreadas pelo diálogo social, o 

marketing ambiental e a economia verde, a Comunicação Organizacional Verde, 

conceito inaugurado em livro de mesmo nome (2013) e avança na opção de dirigir 

o trabalho como um instrumento de gerenciamento de processos, não 

necessariamente substituindo os já existentes, mas integrando-se a eles. O artigo 

tem entre seus pressupostos um componente pragmático: as empresas e demais 

organizações lucrativas possuem preocupações ambientais, mas só investirão em 

produtos e serviços “verdes” se, pelo menos, não perderem dinheiro com isso. 

Pretende-se, assim, a despeito do que se considera ideal, levar em consideração 

o que, hoje, acreditamos ser possível, ou seja, auxiliar na resolução do aparente 

paradoxo: a equação sustentabilidade vs. lucro. 
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The article presents, from reflections backed by social dialogue,green 

marketingandgreeneconomy, the Organizational Green Communication concept 

opened in the book with the same name (2013) and advances the option of 

directing the work as an instrument of management processes, not necessarily 

replacing existing ones, but integrating them. The article has among its 

assumptions pragmatic component: companies and other profit organizations have 

environmental concerns, but they will only invest in “green” products and services if 

they at least don`t lose money on it. Thus, it is intended, in spite of what is ideal, to 

consider what, today, we believe is possible, and help in the solution of the 

apparent paradox: the equation sustainability vs. profit.  
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Introdução 
 
Entendemos que as relações contemporâneas se dão para além do mero mercado 

consumidor: é necessário dialogar com os novos atores que surgem nos países 

em desenvolvimento, principalmente neste momento que suas vozes são 

fortalecidas, mais do que antes, pela comunicação digital. Daí a relevância que 

damos para as ações em campo, seja esse “campo” entendido como aquele 

criado por e no interior das redes sociais digitais, seja o tradicional, calcado no 

mundo concreto dos territórios comunitários dos atingidos (não importa se positiva 

ou negativamente) por algum empreendimento. 

 

Esses novos atores também integram, como ativos sociais, o que mais abaixo 

chamamos de “economia verde” e, como tais, devem ser considerados nas 

estratégias de comunicação organizacional verde, calcadas fortemente nas ações 



  
 

de marketing ambiental. Passemos, pois, ao detalhamento resumido de nossa 

proposta. 

 
Inovação, Marketing Ambiental e Comunicação: ferramentas corporativas 
sustentáveis 
 
As ferramentas que sugerimos como suporte àComunicação Organizacional 

Verde(COV) compõem um instrumento destinado à inovação de processo, nos 

termos do Manual de Oslo (2004). As empresas que quiserem adotar práticas 

sustentáveis terão que, necessariamente, aplicar novos instrumentos tecnológicos 

para que mereçam a denominação de “inovadoras”. A inovação pode abranger, 

por exemplo, “a difusão de tecnologias de informação (TI), ou aquelas que 

envolvem investimentos intangíveis (P&D, treinamento em software, marketing 

etc) (grifos nosso, idem, p. 20)”. 

 

O marketing e a comunicação são importantes por que, como preconiza o Manual, 

a inovação precisa ser conhecida pelos públicos de interesse – sem difusão não 

haverá impacto econômico. E o impacto dessas inovações pode ser mensurado 

tanto pelo viés de mercado quanto pelo reputacional.  Assim, para quais 

organizações estamos falando? Para empresas/corporações/organizações 

obviamente inovadoras e que tenham competências estratégicas e competências 

organizacionais. Esta última, segundo o Manual de Oslo, é definida como aquela 

organização que tem 

 

(...) disposição para o risco e a capacidade de gerenciá-lo, 

cooperação interna entre os vários departamentos 

operacionais e cooperação externa com consultorias, 

pesquisas de público, clientes e fornecedores, envolvimento 



  
 

de toda a empresa no processo de mudanças e 

investimentos de recursos humanos (idem, p. 32). 

 

Neste artigo é importante acentuar que inovação, quando de fala de 

sustentabilidade no mundo dos negócios, é menos uma exigência e mais uma 

necessidade corporativa. Há hesitações de financiadoras e de bancos, para 

ficarmos apenas em alguns casos, em investir em organizações que não tenham 

planos de sustentabilidade em seus produtos, processo ou serviços. O motivo é 

simples: grandes investidores não sabem se as empresas que pleiteiam seus 

recursos ainda estarão aqui no médio/longo prazo para dar retorno dos aportes 

financeiros concedidos. 

 

Os dedos de muitos ambientalistas e mesmo os do cidadão comum estão 

apontados, acusadores, para as empresas. São elas as principais responsáveis 

pelo aquecimento global e outras formas de degradação da natureza. Se, desde o 

final do século XVIII, produzir ao máximo sem levar em consideração os 

problemas era fator determinante para a competitividade industrial de um país, 

agora, mais do que em qualquer época anterior, essa forma de encarar o mundo 

dos negócios é fortemente questionada. Para produzir, gerar empregos e divisas, 

as empresas acabam por poluir. Mas, ainda que as corporações estejam sendo 

pressionadas, todos sabem ser irreal a possibilidade de redução de demanda em 

curto prazo em um mundo cada vez mais ávido por consumir. O desejo de 

consumo – destacando que a produção é apenas um dos sustentáculos da forma 

como “comercializamos o mundo” e que isso afeta o meio ambiente – parece 

infinito em contraste com os recursos naturais do planeta. Como equacionar esse 

problema? 

 

Para as empresas, uma resposta possível começou a ser desenhada nos anos 

1970 do século XX, quando os termos marketing verde (green marketing), 



  
 

marketing ecológico e marketing ambiental (environmental marketing) foram 

apresentados ao mundo depois que a American Marketing Association realizou um 

workshop para mensurar o impacto do marketing sobre o meio ambiente 

(TEIXEIRA, 2006). Entendemos o Marketing Ambiental como aquele que 

preocupa-se com o bem ou serviço, da concepção ao descarte e/ou reuso. Por 

isso, entre as muitas definições de Marketing Ambiental uma das mais precisas é 

a de Polonsky (1994): “Marketing Verde ou Ambiental consiste em todas as 

atividades adotadas para gerar e facilitar qualquer troca com a intenção de 

satisfazer desejos e necessidades humanas de maneira que tal satisfação ocorra 

com o impacto destrutivo mínimo sobre o meio ambiente”2. 

 

  
   

 

 
 
Figura 1:Markeging Ambiental –visão 
sistêmica nível 1.Fonte: autores 

 
 
Figura 2:Markeging Ambiental –visão 
sistêmica nível 2.Fonte: autores 

 

 

                                                 
2Acesso em 18/02/14. Disponível em: http://escholarship.org/uc/item/49n325b7#page-6. 



  
 

Mais do que o resultado de preocupações essencialmente ecológicas, o Marketing 

Ambiental surge a partir de uma necessidade de empresas e cidadãos na 

contemporaneidade. Traz forte demanda por uma visão sistêmica para a lógica 

produção-consumo. O gráfico da visão sistêmica, nível 1, apresentado acima, 

pode ser desdobrado e múltiplos níveis. Em todos, a comunicação organizacional 

com premissas verdes é necessária. 

 

Poucos cientistas ainda sustentam que a Terra estaria mais quente no período em 

que vivemos independentemente da ação das empresas porque o planeta sempre 

viveu ciclos de alterações climáticas. É verdade. Mas nunca as mudanças 

ocorreram na velocidade atual nem com tamanha intensidade. Se, no início, o 

Marketing Ambiental foi visto por muitas empresas apenas como uma ferramenta 

para garantir um diferencial para determinados produtos que atingiriam um 

consumidor mais exigente ou melhorariam a imagem de companhias 

necessariamente poluidoras, hoje é percebido também como uma alternativa real 

para enfrentar o impacto das mudanças climáticas no mundo dos negócios, e para 

garantir outras formas de sustentabilidade ao mesmo tempo em que sustenta a 

demanda de consumo do cidadão. 

 

Em seu trabalho sobre as mudanças a que os seres humanos e demais espécies 

já se submetem em função das mudanças climáticas, no livro Eaarth: making a 

lifeon a tough new planet, o ambientalista e escritor Bill McKibben alerta para a 

necessidade de alternativas econômicas urgentes neste novo e difícil mundo e 

para o engajamento de políticos, empresas e cidadãos: 

 

Parte desse engajamento será local: construir o tipo de 

comunidades e economias que podem resistir ao que está 

chegando. E outra parte deve ser global: nós precisamos 

intensificar a luta para impedir as mudanças climáticas de 



  
 

ficarem ainda mais poderosamente fora de controle, e tentar 

proteger aquelas pessoas que mais estão em risco, que são 

quase sempre aquelas que menos têm feito para causar o 

problema (McKIBBEN, 2011, p. xv, tradução nossa). 

 

 O Marketing Ambiental tenta justamente agir em nível local e global.Ação é 

discurso quando se trata de Marketing Ambiental, fazendo ponte entre o conceito 

de agir comunicativo de Habermas (1983) e o de reputação (Fombrun, 1996). E 

esse discurso precisa ser coerente. Nesse caso, como se dá a coerência 

discursiva? A resposta é: dizendo o mesmo para todos o tempo todo (ainda que 

pontualmente de maneira diferente), construindo uma reputação. Estimulando uma 

percepção. 

 

A questão é a seguinte: a reputação é valiosa porque nos 

informa sobre que produto comprar, para que empresa 

trabalhar ou em que ações investir. Ao mesmo tempo, a 

reputação é considerada estrategicamente valiosa porque 

chama a atenção para os atributos mais atrativos de uma 

empresa e amplia as opções para os gerentes, por exemplo, 

onde cobrar caro ou barato pelos produtos e serviços ou para 

implementar programas inovadores (FOMBRUN, 1996, p. 5, 

tradução nossa). 

 
Na prática, isso ocorre na seguinte situação: você tem preocupações ambientais, 

seus produtos são verdes e sua organização se preocupa permanentemente com 

soluções ecológicas? Então fornecedores têm de ser verdes (certificados com selo 

verde, por exemplo); seus funcionários/freelancers/servidores, colegas e 

colaboradores têm de saber do posicionamento ambiental da empresa e entende-

lo como parte da filosofia de gestão; o consumidor final precisa apreender isso 

para perceber a marca como verde e, num segundo momento, ser conscientizado 



  
 

por ela no ato de descarte do produto. Esse descarte deve ser sempre no sentido 

da reutilização do produto, ou de sua transformação em algo que possa ter 

utilidade a sociedade, evitando que mais recursos naturais tenha que ser extraídos 

do planeta. Some-se a isso a necessidade de se estabelecer o Diálogo Social com 

as comunidades afetadas por determinada atividade produtiva, seja esse diálogo 

face a face ou que tenha como arena a grande mídia ou as novas possibilidades 

de representação social, como as redes sociais na Internet, o que configuraria 

uma “transparência ativa verde”, como princípio de accountability, no sentido de 

comunicar ações que afetem o meio-ambiente de maneira permanente e proativa. 

O objetivo é formar um “circulo perfeito” no uso de bens e serviços que possibilite 

a COV. É possível ter uma ideia completa do que sugerimos aqui no gráfico 

abaixo: 

 

 

 
Figura 3: Ciclo Perfeito Para a Comunicação Verde. Fonte: autores. 

 

Essa ideia do “círculo perfeito” não chega a ser uma sugestão original, mas, no 

momento, é mais executável do que a proposta idealizada pelo arquiteto William 

MacDonough e o químico Michael Braungart, autores do livro Cradle to cradle: 

remaking the way we make things3(apud FRIEDMAN, 2009): eles argumentam 

que todo e qualquer objeto que usamos deveriam ser usados na composição de 

                                                 
3 Em tradução livre, Do berço ao berço: refazendo a maneira que fazemos as coisas. 



  
 

outros produtos, além de completamente biodegradáveis – dessa forma, serviriam 

de fertilizantes. Para esses autores, os componentes dos produtos podem ser 

projetados para serem recuperados e reutilizados como nutrientes biológicos ou 

técnicos. Assim, sugerem, eliminaríamos o conceito de desperdício porque 

teríamos um circulo fechado. Também é possível pensar não mais na compra de 

bens, mas no aluguel de objetos, como micro-ondas, aparelhos de TV, e mesmo 

carros, que retornariam aos seus fabricantes para serem completa e 

permanentemente reciclados: do berço ao berço (cradle to cradle, ou C2C). 

 

Especificamente para as empresas, como a Comunicação Organizacional 

Verde pode auxiliar as empresas a fazer uso dessa modalidade econômica? 

 

 

 
 

Figura 4: Os 5 passos para implantar ação de COV. Fonte: autores 

 

• 1º passo: convença o seu público interno: não se faz uma mudança cultural 

empresarial, sem o convencimento do público interno. Faça com que o discurso 

“para fora” seja o mesmo “para dentro”. 

 



  
 

• 2º passo: escolha bem seus fornecedores: é preciso ter alinhamento em todas as 

etapas do processo produtivo para que o posicionamento socioambiental tenha 

fundamento. 

 
• 3º passo: atue de maneira educativa sobre seus clientes: as empresas precisam 

comunicar como, quando e por quanto tempo pretendem contribuir. E auxiliar, de 

maneira lúdica e didática, na formação desse consumidor mais consciente. 

 
• 4º passo: consiga a atenção da mídia por meio de ações concretas: não abra mão 

de fontes tradicionais de divulgação, mas projetos originais têm facilidade para 

obter mídia espontânea. Pode ser potencializado com as mídias sociais. Mas 

cuidado: elas são uma faca de dois gumes e exigem respostas rápidas. 

 
• 5º passo: envolva a comunidade: as pessoas precisam ser ouvidas e ter suas 

ideias, seus saberes empíricos, incorporados às praticas empresarias da 

organização. Envolvida, a comunidade funciona como agente multiplicador, como 

conselheira, como agente protetora. 

 

Como isso não parece ser imediatamente possível para todos, devemos entender 

que é desejável galgarmos níveis numa escala de “tolerância ambiental”. Ou seja, 

aquele ponto em que a sociedade aceite que se a empresa ainda não fez tudo o 

que pôde para equacionar lucro e boas práticas ambientais, não poupa esforços 

permanentes para chegar ao nível ótimo. Esse discurso do esforço constante 

também precisa formar um círculo perfeito aplicado à comunicação organizacional. 

Mas essa escala de tolerância não tem apenas “o mercado” ou a concorrência 

como fiadores. É nesse momento que o Diálogo Social ganha papel fundamental 

para a efetivação do que chamamos de Comunicação Organizacional Verde.  

 

 
 



  
 

Diálogo Social e os novos atores sociais 
 

O Diálogo Social é uma forma de comunicação que não se confunde com a mera 

informação ou convencimento. Quando analisado na atual conjuntura, marcada 

pela intensificação das pressões e transformações sociais, os mecanismos de 

diálogo são a chave estratégica das relações. Sendo assim, a própria relação 

entre os participantes envolvidos no processo de comunicação é mais importante 

do que a compreensão meramente racional das mensagens e dos discursos. Uma 

relação dialógica pressupõe confiança e comprometimento, inclusive 

comprometimento emocional. Comunicar é agir. E agir não se restringe a deslocar 

ou mudar objetos, se estende ainda à mudança de significado e significação social 

de cada coisa – falar sobre algo é agir sobre ele: construir parte da memória de 

vida dos indivíduos, da comunidade e da organização, recriando sua realidade. 

 

Através do diálogo é possível investigar e compreender os processos que 

fragmentam e interferem na comunicação real entre os indivíduos. O lugar de fala 

dos líderes comunitários, por exemplo, é um interveniente importante a ser 

considerado. Pode ser o sindicato, a ONG, a associação de bairro, a igreja ou 

demais grupos que representam. Tal lugar lhes propiciará um recorte sobre os 

temas e as relações. 

 

Nesse sentido, o Diálogo Social, como uma ferramenta de comunicação 

estratégica, pode ser usado como instrumento de reputação empresarial 

direcionado à conquista da legitimidade e da credibilidade da organização. Daí 

surge a necessidade de mapear e classificar todos os públicos de interesse, 

responsáveis, hoje, pela construção da reputação de uma empresa. Questões 

como vinculação política, tipo de demandas, impacto causados e sofridos com a 

operação, nível de visibilidade na mídia, função para o negócio, tipo de reação às 

ações de interação, devem ser analisadas para o desenvolvimento de 



  
 

umaplataforma para a COV. A partir desse diagnóstico, o endereçamento das 

questões levantadas pode ser feito, segundo Riel e Fombrun (2009), de quatro 

formas: (a) via Diálogo Social, (b) através de ações legais – advogados, (c) em 

silêncio e (d) com estratégias de comunicação de crise. 

 

Cada opção tem um reflexo diferente na operação e na reputação da organização. 

Portanto, a escolha do tipo de comunicação a ser feita é determinada em função 

do riscooperacional e reputacional. A sustentabilidade dos negócios depende, 

hoje, da sustentabilidade das relações. 

 

Um dos objetivos do Diálogo Social é levar a percepção do outro, dos diversos 

atores envolvidos em uma ação organizacional, para dentro das empresas. É 

dessa forma que o Diálogo Social pode ser entendido como um processo de 

comunicação multilateral que, através da interação face a face, ou via mídias 

digitais, continuada entre organização e públicos de interesse estratégico, em 

espaços comuns, busca o entendimento e o consenso, articula valores, 

representações e significados sociais sobre os elementos constituintes da relação 

(pessoas, fatos, processos, objetos), e estabelece instâncias de relacionamento e 

de comprometimento dos agentes sociais. O Diálogo Social pertence, assim, ao 

espectro de mediações existentes no território de atuação de uma organização. 

Poderíamos considerar que o conceito de Diálogo Social é parte de uma narrativa 

teórica oriunda do agir comunicativo de Habermas (1983). 

 

Isso exige mudança na forma de pensar e agir. Uma organização precisa abrir 

mão de velhas práticas que ainda consideram eficientes por causa das mudanças 

do contexto. “Vivemos uma crise de significados, que está relacionada a nosso 

apego inconsciente a padrões de comportamento sociais ultrapassados” 

(FREITAS, 2008, p. 141). 

 



  
 

O Diálogo Social não é discussão, palavra que tem a mesma raiz de “percussão” e 

“concussão”, ambas ligadas a quebrar, fragmentar. A palavra “diálogo” deriva de 

duas raízes: “dia”, que significa “através de”, e “logos”, que significa “palavra”, ou, 

mais particularmente, “por meio da palavra”. 

 

O Diálogo Social é um método para além da conversação que busca os seguintes 

resultados: (a) melhoria da comunicação entre os interlocutores; (b) observação 

compartilhada da experiência e (c) produção de percepções e ideias novas. O 

Instituto Ethos (2005 p.6) definiu Diálogo como: 

 

[...] o processo de conversar com as partes interessadas, 

corresponder-se com elas ou consultá-las de forma 

multilateral, em busca de um entendimento comum. No 

diálogo, a empresa e as partes interessadas se expressam 

de forma livre e sem restrições. Diálogo exige disciplina para 

ouvir com a disponibilidade de considerar outros pontos de 

vista. 

 

O Diálogo consiste em tentar se colocar no lugar do outro e buscar conhecer o 

outro e o mundo através do olhar do outro, por mais utópico que possa parecer. É 

um processo de comunicação multilateral. 

 

Responder sem agir não é dialógico. A resposta não se limita a comunicar ou 

explicar suas motivações. Responder significa por em andamento mudanças de 

processos, produtos, relações, posicionamentos e estruturas. Como entende 

Rossetti (2007, p. 251): 

 

O diálogo com a comunidade não pode ser apenas uma 

estratégia de marketing. [...] Ele deve fazer parte da cultura 



  
 

das empresas. Somente aquelas que têm o relacionamento 

com a comunidade como um de seus valores e como parte 

de sua cultura é que efetivamente conseguem um diálogo 

enriquecedor e permanente com a sociedade . 

 

O Diálogo só terá continuidade, engajará e transformará a realidade das partes 

interessadas se for capaz de propor significados novos e fomentar a ressignificação 

de velhas experiências, fornecendo um propósito à participação coletiva.A 

comunicação para mobilização permite redesenhar a lógica produtiva de um 

território. Por consequência, abre-se caminho para uma economia com bases mais 

sustentáveis. É uma forma de ser capitalista integrando princípios econômicos que 

harmonizam as dimensões do Triple BottomLine. Comunicação e economia são 

intervenientes socioculturais complementares, como proposto pela Comunicação 

Organizacional Verde. 

 

Economia e comunicação: uma aproximação necessária 
 
Gostaríamos de apresentar, agora, como o espectro das mudanças climáticas e a 

necessidade de alteração no modo de produção e consumo de grande parte das 

sociedades contemporâneas pode permitir que o discurso da economia se 

aproxime da comunicação organizacional.  

 

Primeiramente, observemos que dois fatores que trabalham em conjunto desde o 

início do século XIX – o crescimento populacional e a disseminação do modo de 

produção industrial pelo planeta – colocam em cheque a capacidade do sistema 

físico da Terra de absorver a quantidade de dejetos produzida na manufatura e 

consumo de bens industriais na velocidade atual. As últimas décadas foram 

testemunhas de como a ação antrópica pode gerar mudanças climáticas de 

consequências graves para o futuro de parte significativa da humanidade. 



  
 

 

Como a produção e consumo são fenômenos tipicamente econômicos, é natural 

que a teoria econômica trate e tente resolver problemas como o excesso de 

poluição, por exemplo.  Desse modo, vejamos como, no tratamento desses 

problemas, a economia pode se aproximar da comunicação organizacional. 

 

De modo geral, podemos dizer que há três modos ou “recortes” diferentes da 

realidade com os quais a economia pretende lidar com questões ambientais: o 

recorte da economia ambiental, o da economia ecológica e, por fim, o modo que 

estamos propondo neste trabalho e que pode se chamar economia da 

comunicação verde (ECV). 

 

Comecemos com a economia ambiental. Quem são seus principais 

representantes? No Brasil, o professor Ronaldo Seroa da Motta (2006) é um 

exemplo. Grosso modo, podemos afirmar que um economista ambiental crê na 

capacidade de mercados competitivos, através do mecanismo de preços, nos 

informarem sobre a escassez relativa de um bem ambiental, como ar puro ou 

água limpa. De modo simplificado, na medida em que bens ambientais como a 

água limpa ganharem um preço elevado (refletindo sua escassez relativa), seu 

uso será, provavelmente, mais baixo. Assim, poderíamos garantir, teoricamente, a 

conservação da água. Como consequência desse modo de raciocinar, poderíamos 

atribuir preços elevados a substâncias e tecnologias danosas ao meio ambiente, 

de forma que as pessoas fossem levadas pelas forças do mercado a alterarem 

seu comportamento para tecnologias e consumo “limpos”. 

 

Aparentemente, esse seria um mecanismo simples de preservar o meio ambiente 

– um mecanismo que não depende diretamente da intervenção do poder público 

(através de legislação que coíba a ação individual prejudicial ao meio-ambiente) 

nem da necessidade da comunicação – verde ou qualquer outra. Contudo, pode-



  
 

se levantar uma série de possíveis problemas com os pressupostos usados pelo 

economista ambiental: 

 

1. Qual seria a base da formação dos preços ambientais? A resposta é: as 

preferências dos produtores e consumidores que os utilizam. Contudo, nada nos 

garante que os agentes possam preferir hoje uma taxa de uso da natureza tal que 

ela possa reproduzir seus recursos e absorver os dejetos que expelimos; 

2. Os mesmos preços de mercado dos recursos refletem a escassez relativa dos 

bens naturais, como vimos acima. Mas será que os preços de mercado 

conseguem refletir a escassez absoluta de bens que não são renováveis (como 

estoques de minérios, por exemplo)?  

3. Economistas ambientais partem do princípio que o capital natural (como terra, 

minérios, água, florestas etc.) e capital físico (como máquinas, ferramentas) são 

substitutos. Ou seja, não haveria problema em limitarmos a quantidade usada de 

capital natural, pois poderia ser substituído por capital físico, se necessário. Mas 

será que isso se verifica na prática?  

4. Recursos naturais e dejetos expelidos são considerados bens (ou males) públicos 

– ou seja, não têm características de bens privados como a excludabilidade do 

consumo por outros e a não rivalidade. Ora, o mecanismo de mercado funciona 

especificamente para bens privados, mas não funciona adequadamente para bens 

públicos. 

 

Como podemos responder a essas questões? Para tentar uma resposta, 

começaremos a análise do segundo recorte sobre a relação entre meio ambiente 

– o recorte da economia ecológica, onde as implicações do caráter público dos 

bens ambientais ficam mais evidentes. Podemos citar como representantes 

modernos da economia ecológica Phillip Lawn (2007), Herman Daly e Joshua 

Farley (2010).  



  
 

Primeiramente, a economia ecológica não dá liberdade total à escolha dos 

agentes, com base em suas preferências, para determinar as variáveis 

econômicas agregadas como nível de produção, consumo ou investimento. 

Embora as preferências dos agentes ainda sejam centrais para que possamos 

compreender os movimentos de oferta e demanda, elas devem obedecer a certos 

limites ecológicos. Por exemplo, a taxa de extração de um recurso não-renovável 

não deveria obedecer simplesmente às preferências dos consumidores pelo 

recurso, mas à taxa de regeneração natural dos recursos que podem substituir o 

recurso não-renovável. 

 

Em segundo lugar, é levando em conta a escassez absoluta (e não apenas 

relativa) – dos recursos que a economia ecológica pretende mostrar que os preços 

de mercado, dados pelas forças de oferta e demanda, não levam 

automaticamente a um equilíbrio econômico  e ecologicamente sustentável. 

Somente por uma questão de sorte as preferências individuais se igualariam à 

taxa de exploração de recursos naturais que permita um consumo sustentável e a 

reabsorção dos dejetos pela natureza. Dessa maneira, instituições públicas 

deveriam, de alguma forma, intervir para garantir que as variáveis puramente 

atreladas às preferências dos agentes não se superponham às variáveis 

ecológicas, da natureza.  

 

Até agora, verificamos como o mercado – apesar de importante – não garante um 

uso sustentável dos bens ambientais. A economia ecológica, por sua vez, deixou 

clara a necessidade de atuação do setor público na área ambiental.  Contudo, 

ainda não ficou claro como a comunicação organizacional pode entrar na 

formação de preços de bens ambientais. Como esse passo pode ser dado?  

 

Inspirados nos trabalhos de antropólogos e sociólogos como Marshall Sahlins, 

Mary Douglas e Arjun Appadurai, pode-se entender que a produção, o consumo e 



  
 

a distribuição de bens e serviços estão sempre investidos de um sentido 

simbólico. Esses processos econômicos, que aparentemente seguiriam supostas 

leis do mercado, são passíveis de valoração positiva ou negativa pelos grupos 

sociais onde ocorrem. A ideia que propomos aqui – a Economia da Comunicação 

Verde (ECV) – faz uso explícito desse caráter simbólico das atividades 

econômicas para, através do Marketing Ambiental, valorizar propositada e 

positivamente atividades que contribuam para sustentabilidade ecológica, tanto 

dentro das próprias empresas como para seu público consumidor. Daí segue 

também toda a importância do que podemos chamar de “comunicação verde”: 

consumidores, produtores e stakeholders não devem ser apenas seduzidos por 

uma estratégia de marketing para adquirirem bens e serviços “verdes” – o que, no 

longo prazo, não seria sustentável – mas devem partilhar do sentido e da 

importância dessas atividades verdes. Esta partilha de sentido só será possível 

por uma estratégia de comunicação dialógicahábil na partilha de valores 

ambientais. Existem, já, alguns autores em economia que tocam nesse aspecto 

das atividades econômicas: podemos citar Molly Cato (2009) e Robin Hahnel 

(2011).  

 

Para fechar esta seção, cabe, por fim, explicar como esta nova ECV vai lidar com 

os seres humanos que continuam a buscar, em sociedades de mercado, lucro e 

status. Nessa direção, argumentarmos, como a própria ideia de “lucro” pode 

mudar, uma vez que o aspecto precisamente simbólico da produção econômica 

entra em jogo. 

 

Com a ECV e o reconhecimento do status simbólico dos bens, podemos identificar 

duas mudanças: primeiro, as atividades, mesmo de empresas privadas, já estão 

adquirindo um caráter que não visa simplesmente à busca de lucros para a própria 

empresa, mas envolve também preocupação com os stakeholders da companhia. 

Em segundo lugar, empresas cuja preocupação com a situação social e ambiental 



  
 

estão em alta e tendem, no futuro, a serem mais valorizadas – e aqui falamos em 

termos financeiros – no mercado. Essas mudanças têm a ver com a maior 

participação do Estado, seja como regulador, seja como indutor de atividades que 

iniciem uma mudança para o que podemos chamar de novo paradigma verde. 

 

Dentro dessa mudança, é possível que vejamos duas tendências de 

transformações que, hoje, ainda podem nos parecer distantes: primeiro, uma 

valorização financeira cada vez maior de atividades que promovam a 

sustentabilidade ecológica; e, em segundo lugar, uma  atribuição de status maior 

(igualmente auxiliadas pelo marketing e pela comunicação verdes) às atividades 

de indivíduos que valorizem o meio ambiente, consumo sustentável, entre outros. 

 

Como exemplo do que estamos discutindo, podemos apontar o Sustainability 

Consortium4, que agrega 80 empresas multinacionais e grandes ONGs e que 

elaboram um índice padrão verde que cobre toda a cadeia de suprimentos de 

grandes empresas. Segundo informa a revista Scientific American (de janeiro de 

2013), práticas sustentáveis podem ajudar também a reduzir custos de empresas. 

O mesmo tipo de tendência é apontado pelo Guia de Sustentabilidade 2013, da 

revista Exame, que aponta que mais de 100 empresas no mundo todo – 11 delas 

brasileiras – discutem um novo modo de contabilizar os riscos e oportunidades 

atrelados ao capital natural das empresas. Desse modo, a mudança que 

apontamos já dá sinais de que está em curso.  

 

A Comunicação e o Marketing Ambiental podem, nas próximas décadas, ajudar 

nesse lento e eventualmente doloroso período de passagem rumo a outro modo 

de produzir. Nesse novo modo, as atividades econômicas mais lucrativas serão 

aquelas associadas a outros modos de reciclar e reaproveitar recursos, fazendo 

com que o processo produtivo seja compreendido mais como um ciclo total do que 

                                                 
4Acesso em: 04/0214.Disponível em: http://www.sustainabilityconsortium.org.  



  
 

um processo linear de produção-consumo-descarte. Ou seja, é a visão cradle-to-

cradle (ou C2C) dos processos produtivos. 

 

Conclusão 
 
Ao mesmo tempo em que enfatizamos que o projeto Comunicação Organizacional 

Verde é um trabalho em construção, também acentuamos que há caminhos muito 

objetivos que já estão sendo trilhados, independentemente de como essa ou 

aquela categoria conceitual, como esse ou aquele nome que se dê a uma prática 

ambiental no processo produtivo/logístico das organizações, estão sendo usados. 

Podemos elencar alguns desses caminhos: prática é discurso corporativo quando 

se fala de sustentabilidade ambiental; não se pode pensar em estratégia de 

comunicação verde apartada de uma economia verde; não existe novos mercado 

sem diálogo diferenciado com os atores de sempre e a busca do novo diálogo com 

novos atores sociais; a ação face a face é vital, mas ela está se misturando cada 

vez mais com a ação virtual, principalmente aquela que se dá no interior das redes 

sociais digitais; e, por fim, o mundo tem pressa por soluções.Esse último caminho 

também é uma constatação: o bem estar do homem no planeta demanda um 

tempo por soluções que não é, muito frequentemente, o tempo da academia nem 

o da empresa – encontrar o timing ideal pressupõe união, tentativa e erro, mas 

num movimento para frente, na velocidade que as dificuldades para a vida 

humana e suas opções de consumo em um mundo cada vez mais árido – em 

muitos sentidos – exigem. Falamos em “bem estar do homem no planeta” porque 

não nos parece ser o caso de, pomposamente, bradarmos a necessidade de 

“salvar o planeta”. O planetinha cada vez mais cinza com seus clarões de azul 

continuará a girar sem nós e nosso modo de vida por bilhões de anos. Importa 

falar em salvar o homem, um novo homem com um novo modo de vida. É preciso 

agir continuamente para que essas transformações ocorram e sejam constantes, 

que gire, como um círculo perfeito.  



  
 

 

REFERENCIASBIBLIOGRAFICAS 

 

Amaral Filho, N., BOFF, E., & MURAD, E. (2013). Comunicação Organizacional 

Verde:Economia, Marketing Ambiental e Diálogo Social para a 

Sustentabilidade Corporativa. Rio de Janeiro: 5W. 

Appadurai, A. (2008). A Vida Social das Coisas.Niterói: Ed. da UFF. 

Cato, M. S. (2009).Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and 

Practice. London: Earthscape. 

Daly, H. &Farley, J. (2009).Ecological Economics, (2nd Edition)Principles and 

Applications. Washington D.C.: Island Press. 

Douglas, M. &Isherwood, B. (1979).The World of Goods.New York: Routledge. 

Fombrun, C. J. (1996). Reputation: realizing value from the corporate image. Boston, 

Massachusetts: Havard Business School Press. 

Freitas, S. G. (2008). Comunicação interna e diálogo nas organizações. In: Kunsch, 

M. M., & Khroling (org.). Gestão estratégica em comunicação 

organizacional e relações públicas. (pp. 139-153).São Caetano do Sul, SP: 

Difusão Editora.  

Friedman, T. L. (2009). Hot, Flat and Crowded: why we need a green revolution – 

and how it can renew America. New York: Picador/Farrar, Straus and 

Giroux. 



  
 

Habermas, J. (1983). The theory of communicative action. Vol. 1: Reason and the 

Rationalization of Society. Boston, Massachussets: Beacon Press, (a) 

Hahnel, R. (2011). Green Economics: Confronting The Ecological Crisis. New 

York: M.E. Sharpe. 

Instituto Ethos. (2005). Documento para Oficina na Conferência Ethos. Gestão de 

Diálogos e Parcerias com Partes Interessadas 

Lawn, P. (2007).Frontier Issues in Ecological Economics.Northampton: 

EdwardElgar. 

Manual De Oslo: proposta de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre 

a inovação tecnológica. (2004). OCEDE/Finep. 

Mckibben, B. (2011). Eaarth: making a life on a tough new planet. New York: St. 

Martin’s Griffin. 

Mota, R. S. (2006). Economia Ecológica. Rio de Janeiro: Ed. Da FGV. 

Polonsky, M. J. An Introduction to Green Marketing.Electronic Green Journal, vol. 

1, issue 2, nov. 1994 

Rosseti, G. (2007). Relações públicas das organizações com as comunidades 

locais. In: Kunsch, M. M. Krohling Kunsc, W. L. (orgs.). Relações públicas 

comunitárias: a comunicação em uma perspectiva dialógica e 

transformadora. (pp. 249-260). São Paulo: Sumus. 

Sahlins, M. (1974).Stone Age Economics. New York: Aldine Press. 

Teixeira, A. Marketing Ambiental. Acesso em: 14/08/2006.Disponível em: 

www.marketing.com.br. 



  
 

Toro, J. B., WERNECK, N. M. D. (2004). Mobilização Social: um modo de construir 

a democracia e a participação. Belo Horizonte: Autêntica. 


