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RESUMO 

 

Esta dissertação foi desenvolvida com o objetivo de analisar a forma como a 
liderança nas organizações, situados em unidades distintas de uma mesma 
organização, fazem a comunicação e sensibilização dos colaboradores no 
alinhamento estratégico da sustentabilidade ambiental. Comparar práticas entre 
organizações distintas, buscando semelhanças e diferenças, conhecida como 
benchmarking, é bastante difundida no ambiente empresarial e alvo de vários 
estudos, porém mais restritos quando o comparativo é realizado entre unidades 
distintas de uma mesma organização, em geral pelo entendimento de que, por 
fazerem parte de um mesmo grupo empresarial com políticas, procedimentos e 
práticas corporativas comuns. Embora as grandes organizações com múltiplas 
unidades, em geral apresentem práticas corporativas de comunicação e 
sensibilização corporativas, com vistas a garantir o entendimento e ações de 
maneira alinhada, essas inciativas nem sempre resultam em uma atuação uniforme, 
uma vez que cada unidade tem sua própria identidade, objetivos específicos, 
gestores e líderes distintos. Para alcançar o objetivo foram avaliadas quais as 
práticas que os líderes e gestores utilizam em sua abordagem junto aos 
colaboradores. Também foram analisados como ocorre a comunicação formal e 
treinamentos promovidos pela área de comunicação corporativa e recursos 
humanos da empresa e sua eficácia, bem como as ações de apoio para o reforço 
desta comunicação e treinamentos por parte da liderança aos colaboradores. Além 
disso, foi analisado o quanto os colaboradores compreendem a política e os 
relatórios de sustentabilidade ambiental da organização. A pesquisa teve uma 
abordagem qualitativa, sendo realizada através de entrevistas semi-estruturadas 
com as lideranças e análise documental das políticas e relatório de sustentabilidade 
mais recentes da organização, suas ações e resultados. Os estudos ocorreram em 
duas unidades de empresa do segmento de produção de papel e celulose no estado 
do Paraná, escolhida devido a sua importância neste segmento. Os resultados da 
pesquisa permitiram uma avaliação comparativa das práticas adotadas em cada 
unidade pelas distintas lideranças, trazendo uma contribuição importante para o 
estudo das semelhanças e diferenças que a atuação da liderança e cenário de 
negócios de cada unidade traz, mesmo quando pertencendo a uma mesma 
organização. Foi observada a eficácia e lacunas das ferramentas e programas de 
comunicação e sensibilização corporativos, a atuação não tão efetiva da liderança 
no reforço à comunicação e sensibilização no dia a dia de trabalho, o impacto das 
diretrizes operacionais que cada unidade segue neste apoio das lideranças, e a 
transposição das ações de sustentabilidade para as comunidades no entorno das 
unidades.  Além disso, a pesquisa contribui para uma formulação teórica e prática 
sobre como as lideranças em seu papel de comunicadores e sensibilizadores atuam, 
levando em conta o cenário de negócios, cultura organizacional, foco de atuação em 
cada unidade e a transposição da sustentabilidade ambiental como prática para uma 
ação social mais abrangente.  
    
Palavras-chave: Liderança, Sensibilização, Comunicação, Estratégia, 
Sustentabilidade Ambiental.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation was developed with the objective of analyzing the way in which 
leadership in organizations, located in different units of the same organization, 
communicate and raise employee awareness so that strategic alignment takes place 
for environmental sustainability. Comparing practices between different 
organizations, looking for similarities and differences, known as benchmarking, is 
quite widespread in the business environment and the target of several studies, but 
more restricted when the comparison is made between different units of the same 
organization, in general because of the understanding that, for being part of the same 
business group with common corporate policies, procedures and practices. Although 
large organizations with multiple units, in general, present corporate communication 
and awareness raising practices, with a view to ensuring understanding and actions 
in an aligned manner, these initiatives do not always result in a uniform performance, 
since each unit has its own identity , specific objectives, managers and distinct 
leaders.. In order to reach the objective it was evaluated, what practices do leaders 
and managers use in their approach with employees. Also analyzed were formal 
communication and training promoted by the corporate communication and human 
resources areas of the company and their effectiveness, as well as support actions to 
reinforce this communication and training by the leadership to employees. In 
addition, it was analyzed in this dissertation, how much the employees understand 
the organization's environmental sustainability policy and reports. The dissertation 
research had a qualitative approach, being carried out through semi-structured 
interviews with the leaders and documentary analysis of the organization's most 
recent policies and sustainability report, its actions and results. The studies took 
place in 2 company units in the paper and cellulose production segment in the state 
of Paraná, chosen due to its importance in this segment. The research results 
allowed a comparative assessment of the practices adopted in each organization by 
the different leaders, bringing an important contribution to the study of the similarities 
and differences that the performance of the leadership and business scenario of 
each unit brings, even when belonging to the same organization. The effectiveness 
and gaps of the tools and programs of corporate communication and awareness 
were observed, the not so effective performance of the leadership in reinforcing 
communication and awareness in the daily work, the impact of the operational 
guidelines that each unit follows in this support of the leaders, and the 
implementation of sustainability actions for the communities surrounding the units. In 
addition, the research contributes to a theoretical and practical formulation on how 
leaders in their role as communicators and sensitizers, work taking into account the 
business scenario, organizational culture, focus of action in each unit, and the 
transposition of environmental sustainability as a practice for more comprehensive 
social action. 
  
Keywords: Leadership, Sensemaking, Communication, Strategy, Environmental 
Sustainability  
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1 INTRODUÇÃO          

 

Embora a preocupação com a sustentabilidade ambiental e os termos 

associados tenham sido propostos com maior ênfase a partir da Conferência de 

Estocolmo em 1972, somente à partir nos últimos anos é que o tema vem ganhando 

destaque e as ações inerentes a ele começaram a ganhar corpo. 

 

1.1 CONTEXTO 

 

As certificações ambientais tornaram-se pré-requisitos importantes para a 

introdução e continuidade dos negócios em praticamente todas as áreas. A 

instalação, de processos industriais, em especial, necessitam de uma série de 

requisitos e atendimento a normas ambientais entre outras para que possam receber 

o aval das autoridades governamentais em todos os níveis. Ao mesmo tempo, as 

certificações ambientais se tornaram um requisito importante para as empresas, 

sejam como argumentos de mercado, ou como meios de melhoria contínua dos 

processos e das atividades empresariais. Desta forma, as organizações, 

preocupadas não só com o atendimento à legislação e por restrições mais severas 

às suas atividades, mas também com o impacto de suas atividades para o meio 

ambiente, começaram a exigir a implementação das normas de certificação e suas 

consequentes ações e respectivos efeitos em cascata para toda a sua cadeia de 

fornecedores.  

Dentre as principais certificações, podemos destacar a certificação com base 

nas Normas ISO 14.000 e sua predecessora a BS7750 em 1992 como a mais 

relevante em termos de certificação ambiental de forma geral.  Existem ainda as 

certificações setoriais que regulamentam as atividades em suas áreas de 

especificidade tais como a certificação FSC- Forest Stewardship Council (1993), 

específica para a indústria de papel e celulose (objeto de estudo desta pesquisa).  

As exigências de certificações ambientais, naturalmente levaram as 

organizações a uma necessária mudança de modelo mental, obrigando-as a 

implementarem novos processos de gestão, comunicação e treinamentos, voltadas 

à uma nova cultura. Esta nova cultura não só considera a questão ambiental como 

crucial para a sustentabilidade, mas também as questões sociais e econômicas 

envolvidas nas atividades empresariais. Formou-se então, um conceito mais 
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abrangente chamado de Triple Bottom Line, nome dado por John Elkington em 1997 

por ocasião da obra Cannibals with Forks (ELKINGTON, 1997) e que surgiu como 

uma nova ferramenta para medir o desempenho organizacional. 

O público, mídia e grupos comunitários começaram a prestar mais atenção 

ao impacto das organizações no ambiente natural e na sociedade como um todo. 

Em muitos países, houve uma onda na opinião pública de que as empresas eram 

responsáveis por mais do que apenas criar valor econômico. O tripé da 

sustentabilidade deve abranger ações de sustentabilidade econômica, social e 

ambiental de forma que a interrelação entre eles se mostre visível com os recursos 

acessíveis a todos como mostra a Figura 1. 

 

FIGURA 1 - A SUSTENTABILIDADE EM SUAS DIMENSÕES AMBIENTAIS, SOCIAIS E  
                   ECONÔMICO- FINANCEIRAS 

                                   

FONTE: Adaptado de PAZ e KIPPER (2016) 

 

De acordo com a figura a sustentabilidade em sua abrangência ampla está 

na interface entre os recursos sociais, econômicos-financeiros e ambientais de 

forma que sejam viáveis, justos e visíveis. Levando-se em conta, que a 

sustentabilidade ambiental dos 3 pilares apresentados por Elkington (1997), parece 

ser a que apresenta maior impacto sob a perspectiva de imagem e apelo 

mercadológico, é relevante observar que embora venham se tomando ações nas 3 

dimensões - ambiental, social e econômica – as referentes a sustentabilidade 

ambiental sejam bastante alavancadas. As organizações e suas respectivas 

lideranças, entendidas como os níveis de comando que vão desde o conselho de 

administração até o nível de supervisão ou equivalente, que atuam diretamente com 
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os níveis mais operacionais das organizações, começaram a trabalhar de forma 

estruturada na definição, desdobramento e implementação de estratégias, políticas e 

práticas voltadas a sustentabilidade ambiental.  

Embora a pressão exercida por governos, empresas, organizações não 

governamentais e a sociedade para a implementação de ações de sustentabilidade, 

desencadearam um efeito cascata e uma aceleração nos processos de 

conscientização e implementação de estratégias, políticas e práticas voltadas a 

sustentabilidade ambiental, é também observável que muitas organizações o fizeram 

apenas pela pressão em si, ou por obrigações impostas pela legislação. Além disso 

estas ações, parecem não ter desencadeado um processo mais amplo de aumento 

da conscientização de seus stakeholders internos, ficando somente ao nível 

protocolar das certificações com a estrita finalidade de manutenção de seus 

negócios. Ainda assim muitas organizações, aproveitaram esse movimento para 

criar visibilidade em torno do tema de sustentabilidade ambiental focando em 

estratégias de marketing relacionadas, porém sem de fato criar um movimento de 

conscientização positivo e com poucos resultados práticos efetivos para a sociedade 

em geral. Esse fenômeno foi chamado efeito Greenwashing que consiste em 

qualquer ação de propaganda, marketing ou relações públicas pelas empresas para 

projetar uma imagem de uma organização orientada para o ambiente, mesmo 

quando suas práticas de negócios, não sejam comprovadas na prática.  

À medida em que se aumentam as pressões para uma produção mais 

sustentável de bens e serviços, aumentam também aqueles que apenas querem se 

aproveitar do momento, sem investirem para tal. Por outro lado, muitas organizações 

aproveitaram o momento para se engajar em um processo mais virtuoso, levando 

em conta o real impacto de seus negócios em relação ao meio ambiente e definindo 

estratégias, políticas e práticas que de fato oferecem ganhos ao meio ambiente e a 

sociedade. 

 

1.2 OBJETIVO / PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Este trabalho tem como finalidade responder ao seguinte problema de 

pesquisa: Como os líderes e gestores atuam na comunicação e sensibilização dos 

colaboradores para que aconteça o alinhamento estratégico na sustentabilidade 

ambiental?  
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O estudo foi realizado, em duas unidades de uma empresa que atua no 

segmento relacionado à extração de madeira, papel e celulose e painéis de madeira 

no interior do estado do Paraná.  

 

1.3 OBJETIVO GERAL   

 

          Este trabalho tem como objetivo geral:  

Compreender como os gestores atuam nos processos de comunicação e 

sensibilização dos colaboradores para a sustentabilidade ambiental traduzida em 

sua política ambiental e relatórios de sustentabilidade. 

A análise considerou a atuação das lideranças na comunicação e 

sensibilização dos colaboradores em seu trabalho do dia a dia, o quanto ela é 

entendida e aplicada na prática.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

          Além do objetivo geral, alguns objetivos específicos serão direcionados para a 

pesquisa tais como: 

• Compreender quais são as práticas adotadas pelos líderes e gestores nas 

unidades organizacionais, para a comunicação e sensibilização da política 

ambiental e relatórios de sustentabilidade.  

• Analisar quais são as ferramentas e práticas corporativas para a comunicação 

e sensibilização para a sustentabilidade ambiental.  

• Analisar se a política e relatórios de sustentabilidade ambientais, são 

disseminadas em toda a organização de maneira semelhante, ou próxima, da 

que foi formulada pela organização.  

• Verificar se as ações realizadas pelos colaboradores nas unidades em seu 

dia a dia, estão em consonância com a política de sustentabilidade ambiental 

definida pela organização. 

• Verificar se as ações de sustentabilidade ambiental são incorporadas pelos 

colaboradores e levadas para a comunidade indo além dos portões da 

empresa.  
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Ao se trabalhar para compreender como as organizações comunicam e 

sensibilizam seus funcionários para temas relevantes da estratégia empresarial, 

como é o tema da sustentabilidade ambiental, é importante analisar as ferramentas 

e práticas aplicadas de maneira corporativa, bem como, a forma como as lideranças 

atuam no sentido de promover reforço e apoio a esta comunicação e sensibilização.  

Embora o alcance da comunicação corporativa seja relevante, a distância 

entre o discurso e a prática em geral, não garantem a compreensão e a 

sensibilização necessárias e desejadas, em especial nas organizações de grande 

porte. Assim, a atuação mais próxima da liderança, é um fator que pode 

potencializar o alinhamento da comunicação, e trazer uma componente de 

sensibilização para a compreensão e tomada de ação no dia a dia do trabalho.  

Este trabalho, que visa compreender como a liderança atua na comunicação 

e sensibilização para a sustentabilidade ambiental, nos permite avaliar a qualificação 

dos líderes para competências essenciais de liderança, muito desejadas por todas 

as empresas, que são, a comunicação e a capacidade de sensibilização dos 

colaboradores. Estas competências apesar de muito importantes e necessárias, 

representam uma lacuna bastante relevante nos meios empresariais. Como vivemos 

em tempos de escassez de profissionais qualificados, o resultado desta dissertação 

pode ajudar as empresas  a compreender a lacuna existente, e investir na 

capacitação da liderança para a comunicação e sensibilização dos colaboradores 

para a sustentabilidade ambiental, não somente pelo impacto ambiental, mas 

também pelo impacto significativo no engajamento, retenção, atração e contratação 

de profissionais melhores e mais qualificados, que enxergam nas organizações 

socio-ambientalmente responsáveis um atrativo para se trabalhar e desenvolver-se 

na carreira.  

A originalidade desta dissertação, está primeiramente em se avaliar um 

segmento pouco explorado em termos de gestão, como é o dos derivados de 

madeira e também em se avaliar a lacuna que pode existir entre a política de 

sustentabilidade ambiental definida pela organização e aquela que é compreendida 

pelos empregados, verificando-se as formas de comunicação e sensibilização tanto 

via ferramentas e práticas corporativas, bem como no reforço e apoio advindos das 

lideranças operacionais.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo é destinado ao referencial teórico pertinente ao tema tratado. 

Nele serão abordados os aspectos e conceitos relevantes referentes à 

disseminação, comunicação e sensibilização das estratégias de sustentabilidade 

ambiental. A partir desta definição, o referencial abordará especificamente a forma 

como as organizações fazem a comunicação e a  sensibilização para a política e 

relatórios de sustentabilidade ambientais, aos seus colaboradores, através da 

atuação corporativa direta e de suas lideranças e gestores.  

No que diz respeito a comunicação e sensibilização dos colaboradores, foi 

avaliada, a forma como, os colaboradores nas organizações recebem as 

informações sobre a política e relatórios de sustentabilidade ambientais, como as 

entendem e como tomam ações com base nesta sensibilização. Será importante 

observar, se os colaboradores o fazem levando em conta apenas os aspectos 

hierárquicos e motivacionais extrínsecos (como exemplo, a possibilidade de se ter 

um adicional salarial via PPR - planos de participação nos resultados para o 

atingimento das metas ambientais, se são parte integrante das descrições de função 

da organização), ou se os colaboradores se mobilizam em  torno da política e 

relatórios de sustentabilidade ambientais, porque fazem sentido, se estão alinhadas 

com seus propósitos. 

Schroeder (2011), define a criação de sentido, como uma interação 

recíproca das pessoas na busca de informação, na atribuição de significados e na 

ação. Desta forma o compartilhamento de práticas entre os indivíduos em uma 

organização, através de ferramentas de comunicação, interação  e falas dos 

colaboradores, parece ser um ponto chave no entendimento da política e relatórios 

de sustentabilidade ambientais. A avaliação também passa pela forma como os 

empregados recebem, compreendem, apreendem e interagem nas informações que 

recebem.  

 
 

2.1 A BUSCA PELA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

Nos dias de hoje a busca pela sustentabilidade ambiental, bem como seus 

termos associados, vem ganhando cada vez mais espaço nos meios empresariais e 
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se tornando tema comum entre as pessoas. Cada vez mais uma atitude sustentável 

é requerida por governos, empresas e pessoas.  

 

2.1.1 Principais eventos globais relativos à sustentabilidade ambiental 

 

           Embora desde os anos 50 as universidades americanas já iniciavam 

discussões sobre o conceito de responsabilidade social nas empresas, foi só à partir 

do início da década de 70, mais precisamente em 1972 com o advento da 

Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano em Estocolmo, é 

que a preocupação e investimentos em sustentabilidade ambiental começaram a 

ganhar corpo.                                       

A Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, reunida em 
Estocolmo de 5 a 16 de junho de 1972, atenta à necessidade de um critério 
e de princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo, inspiração e 
guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano (CONFERÊNCIA 
DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE HUMANO , 1972) 

 

           Ainda na década de 70, pesquisadores do chamado “Clube de Roma” 

publicaram seus estudos, que foram chamados de Relatório Meadows – uma vez 

que  Dana Meadows, cientista ambiental americana, capitaneou o grupo de estudos, 

alertando que, se o mundo prosseguisse com a mesma intensidade de consumo, 

produção, exploração, poluição e outros indicadores, em 100 anos, no máximo, a 

humanidade estaria sentenciada a uma catástrofe sem precedentes.  

A Figura 2, mostra o aumento na emissão global dos gases de efeito estufa 

por consequência da atividade humana à partir de 1960, com um significativo 

aumento à partir da década de 1980 e a correlação entre esse aumento e a 

elevação da temperatura do planeta em até 1,5ºC até o ano de 2040. 

 

FIGURA 2 – TAXA DE CRESCIMENTO DA TEMPERATURA MÉDIA ANUAL.  
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FONTE: IPCC – Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas (2018) 

O Brasil, como um país em desenvolvimento e grande produtor de 

commodities agrícolas e minerais é um dos que contribuem significativamente para 

este aumento. As emissões cresceram entre os anos de 1998 e 2008, tendo uma 

forte redução em 2009, impactado pela da crise econômica mundial de 2009. 

 

FIGURA 3 – EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA NO BRASIL, POR SETOR 

 

FONTE : http://educaclima.mma.gov.br/2018/04/panorama-das-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-

e-acoes-de-mitigacao-no-brasil/ 

 

Em meados dos anos 80 mais precisamente em 1983, foi constituída a 

Comissão Mundial de Meio Ambiente (WCED - World Comission on Environment 

and Development). Em 1987 a WCED publicou seu relatório, chamado de Relatório 

Brundtland que foi prontamente endossado pela Assembléia Geral da ONU através 

das resoluções nºs 42/187 e 42/186 propondo uma união de esforços para que todos 

os objetivos e recomendações apontados fossem cumpridos.  Em 1987, o governo 

http://educaclima.mma.gov.br/2018/04/panorama-das-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-e-acoes-de-mitigacao-no-brasil/
http://educaclima.mma.gov.br/2018/04/panorama-das-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-e-acoes-de-mitigacao-no-brasil/
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Dinamarquês patrocinou a publicação do relatório sob o título: Nosso futuro comum. 

(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988).     

Foi a partir deste relatório, que o termo Desenvolvimento Sustentável passou 

a ser utilizado de maneira corrente. “o desenvolvimento sustentável é aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades.” (COMISSÃO MUNDIAL 

SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46). 

Já na década de 90 aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como a Rio 92 ou também 

chamada de cúpula da terra e ECO-92 na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo 

principal da conferência foi avaliar os progressos e os acontecimentos ambientais 

ocorridos desde a Conferência de Estocolmo em 1972. A Rio 92 promoveu uma 

série de iniciativas e documentos na tentativa de alterar as tendências dos impactos 

negativos sobre os recursos naturais e o meio ambiente.  

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro no ano de 1992, foi o evento da 
ONU responsável pela celebração da concepção do desenvolvimento 
sustentável em escala global (OLIVEIRA, 2011). 
 

A conferência resultou em cinco documentos oficiais aprovados: 

1) A declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento; 

2) A declaração de princípios para a gestão sustentável das florestas;   

3)O convênio sobre a diversidade biológica;   

4) O convênio sobre as mudanças climáticas;  

5) O Programa das Nações Unidas para o século XXI, mais conhecido como 

Agenda 21 

Este último documento é o mais abrangente e que se constituiu num 

programa internacional que estabeleceu parâmetros para o desenvolvimento 

sustentável nas suas vertentes econômicas, social e ambiental. 

As Nações Unidas, percebendo que as soluções para os problemas das 

mudanças climáticas só poderiam ser tomadas de forma conjunta entre os países, 

tomou uma forma institucional com a Convenção-Quadro das Nações Unidas para 

as Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês para United Nations 

Framework Convention for Climate Change, proposta em 1992, na Segunda 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, 
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conhecida como Rio 92. Organizadas no âmbito da UNFCCC com o objetivo geral 

de combater as mudanças climáticas, negociações acontecem por meio de rodadas 

internacionais sucessivas, nas quais os países, chamados de Partes - Conferência 

das Partes, significa a Conferência das Partes da Convenção. Convenção, significa 

a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada em 

Nova York em 9 de maio de 1992. (CNUMA, 1997), deveriam se comprometer com 

ações voltadas às finalidades de mitigação e de adaptação, além de negociar os 

meios tecnológicos e financeiros para seu alcance. Assim, delegados dos Estados 

nacionais reúnem-se periodicamente nas Conferências das partes desde a primeira 

chamada de COP 1 em Berlim. (SOUZA; CORAZZA, 2017). 

Quando adotaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima, em 1992, os governos reconheceram que ela poderia ser a propulsora de 

ações mais enérgicas no futuro. Ao estabelecer um processo permanente de 

revisão, discussão e troca de informações, a Convenção possibilita a adoção de 

compromissos adicionais em resposta a mudanças no conhecimento científico e nas 

disposições políticas (CNUMA, 1997) 

Em 1997, a terceira Conferência das Partes (COP–3), que teve lugar na 

cidade de Quioto no Japão,  gerou um documento que consistia num acordo em que 

os países que viessem a assiná-lo se comprometeriam com a redução das emissões 

de gases de efeito estufa (CNUMA, 1997). As metas para redução foram definidas 

de uma forma geral para os países que as ratificassem sendo assim chamado de 

abordagem “Top-Down”. 

A arquitetura do Protocolo de Kyoto colocava os países de industrialização 
primitiva e aqueles que se industrializaram fortemente, no período anterior 
ao ano de 1990, no chamado Anexo I – com responsabilidades obrigatórias 
para o enfrentamento das mudanças climáticas, tanto do ponto de vista do 
aporte de soluções tecnológicas, de recursos e do pioneirismo nas políticas 
públicas, sobretudo as climáticas e as energéticas. (SOUZA; CORAZZA, 
2017). 

  
Dez ano após a Rio 92, tomou lugar a chamada Rio+10 na cidade de 

Johanesburgo, África do Sul. Enquanto a Conferência Rio 92 representou um ponto 

de inflexão pelo seu significado para a legitimação de uma nova concepção de 

desenvolvimento, a Rio+10 parece ter tido um tom mais brando. Segundo Jacobi 

(2003), houveram avanços na adoção de convenções, como a de Diversidade 

Biológica e a de Mudanças Climáticas, indicando novas possibilidades para o 
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fortalecimento das interconexões entre as dimensões ambientais, sociais, culturais e 

econômicas do desenvolvimento.  

A Rio +10 reuniu representantes de 193 países, num total de 105 Chefes-de-

Estado e 7.900 delegados oficiais O principal objetivo da conferência foi o de 

encaminhar compromissos relacionados à implementação do desenvolvimento 

sustentável, bem como a identificação de medidas adicionais com vistas a garantir o 

cumprimento dos compromissos assumidos no Rio em 1992. Produziram-se dois 

documentos, a chamada Declaração de Johannesburgo, uma declaração política, e 

o Plano de Ação, com diretrizes em relação a sete temas que extrapolaram o tema 

da sustentabilidade ambiental, entrando em temas mais abrangentes de 

sustentabilidade como a erradicação da pobreza, mudança de padrões de consumo 

e produção, proteção dos recursos naturais, globalização, saúde, situação de 

pequenos estados insulares, e desenvolvimento da África. Segundo Araujo (2002), 

assim como já tinha acontecido na Rio 92, o combate à pobreza voltou a ser ponto 

central nas discussões do encontro, e essa preocupação foi refletida nos 

documentos produzidos.         

O plano aprovado na cúpula apenas faz recomendações e sugestões de 
objetivos que visam conciliar o crescimento econômico, a justiça social e a 
proteção ao meio ambiente, sem estabelecer metas com percentuais 
específicos ou com data estabelecida para a solução dos problemas. 
(JACOBI, 2003). 

 
Tanto em relação ao tema específico erradicação da pobreza, quanto em 
relação aos demais temas em debate na cúpula, talvez seja errôneo afirmar 
que a Rio +10 foi um fracasso completo. Teria sido um fracasso, se dela se 
esperassem muitos resultados. Desde o seu início, no entanto, e durante 
todos os seus eventos preparatórios, as negociações em torno dos 
compromissos a serem firmados na conferência deixaram patente que não 
haveria progressos significativos em relação a 1992. (ARAÚJO, 2002). 

                     
Em 2012, durante a Rio+20 instituições internacionais, os Estados-Nação e 

atores da sociedade civil, por conta das mudanças ambientais globais e dos 

resultados aparentemente frustrantes da Rio+10, tiveram como foco principal a 

necessidade de encontrar respostas para os desafios sociais, ambientais, 

econômicos e culturais. A conferência produziu o documento chamado de “O futuro 

que queremos”, com foco especial para as questões da utilização de recursos 

naturais, e em questões sociais como a falta de moradia.  

A CNUDS - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no Rio de Janeiro, conhecida como Rio+20, teve como foco a 
renovação do compromisso sobre o desenvolvimento sustentável 
formalizado em diversos países em conferências anteriores. (GUIMARÃES; 
FONTOURA, 2012).  
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A inclusão de atores, organizações e nações com distintas necessidades e 

interpretações da realidade, em um planeta tão diverso pode de certa forma, 

justificar as manifestações de que as conferências tenham sido um fracasso. Mesmo 

assim as conferências, seus relatórios e ações geradas, certamente levaram a uma 

compreensão maior dos desafios a serem enfrentados pelas futuras gerações e 

principalmente um maior engajamento pelas questões da sustentabilidade. “Entre a 

Rio 92 e a Rio + 20 as visões de ambiente, o ambientalismo e os avanços nas 

ciências mudaram muito e permitiram a identificação mais clara dos problemas, 

ainda que com incertezas” (NELI; CAVICCHIOLI; DUBREUIL, 2013., p. 156). 

Mais recentemente, em 2015 teve lugar na cidade de Paris, a COP-21, que 

teve a difícil tarefa de lidar com um cenários bastante adverso, como as atitudes 

defensivas dos países-partes que vinham dificultando avanços ambientais que 

pudessem trazer ônus para os respectivos estados (a eventual diminuição da 

atividade econômica para atingir metas de redução de GEE), a necessidade de 

consenso para deliberar, a formação de acordos frágeis e instáveis, a apresentação 

de documentos vagos e genéricos sem as devidas metas estabelecidas e eventuais 

sanções nos tratados e a sempre presente divergência de fundo entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (GONÇALVES, 2015).  

Diferentemente do que se vinha praticando desde a COP-3 em Quioto, na 

COP-21 foi utilizada estratégia bottom-up ou seja concitar os países a refletir e a 

elaborar suas propostas em face das suas próprias realidades, para partir em 

direção à definição de metas globais, com a  realização de negociações em blocos 

(bilaterais ou plurilaterais) para atingir o entendimento mais rapidamente, com 

menos participantes, e pelo fortalecimento dos processos e mecanismos que 

envolviam a sociedade civil global nas negociações. Conforme descrito por Rei; 

Gonçalves e Souza (2017), não se tratou de negar o multilateralismo que constituia 

a base do regime na época, mas de propor novas formas - complementares - de 

fazer com que as decisões fossem tomadas em âmbito global.                  

Embora seja sabido que as medidas tomadas a partir da COP-21 sejam 

insuficientes para barrar os impactos das emissões de gases de efeito estufa entre 

outros, parece haver uma tomada de consciência para a necessidade de medidas de 

alto impacto para a mitigação dos principais problemas ambientais que afetam o 

planeta.  
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É fato o avanço do Regime das Nações Unidas para a Mudança Climática, 
a partir da entrada em vigor do Acordo de Paris; e, diante do 
reconhecimento de que a fronteira climática planetária já foi ultrapassada e 
de que a humanidade não opera mais em um espaço seguro em relação à 
estabilidade do sistema climático, é imprescindível que esse regime gere 
resultados (REI; GONÇALVES; SOUZA, 2017, p. 96). 

 

2.1.2 Principais ferramentas para a sustentabilidade ambiental            

 

A partir das principais conferências e eventos globais para a discussão das 

questões ambientais, muitos mecanismos foram criados com o propósito de ajudar 

as organizações a desenvolverem suas atividades de forma ambientalmente 

sustentável e ainda assim garantirem que seus negócios sejam rentáveis. Não basta 

apenas ser, mas também parecer ambientalmente sustentável.  

Dentre os principais mecanismos, as organizações encontraram nos 

processos de certificação ambiental, uma forma de demonstrarem aos seus 

stakeholders em geral que possuem um sistema de gestão ambiental certificado 

para um efetivo controle do impacto de suas atividades sobre o meio ambiente. 

Estes mecanismos podem ser tanto mecanismos para a certificação como 

mecanismos que servem de guia para um estabelecimento de metas de forma que 

se possa ter um conjunto de métricas alinhadas e comparáveis entre as 

organizações.   

 

2.1.2.1 Mecanismos de certificação  

 

 Os mecanismos para a certificação por sua vez podem ser gerais como a 

ISO 14001, bem como setoriais como a LEED – Leadership in Energy and 

Environmental Design, certificação americana desenvolvida pelo United States 

Green Building Council (USGBC), e o Processo AQUA – Alta Qualidade Ambiental, 

desenvolvido pela Fundação Vanzolini, ligada à Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo (POLI/USP), que estão atrelados ao setor de construção civil e a FSC 

- Forest Stewardship Council, uma organização independente, não governamental, 

sem fins lucrativos, criada para promover o manejo florestal responsável ao redor do 

mundo, criada em 1993 e com abrangência específica para as organizações ligadas 

à cadeia da extração madeireira e seus derivados. Conforme a própria FSC define, 

seu propósito é o de reunir vozes dos hemisférios norte e sul, para normalizar o que 
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é um manejo florestal ambientalmente adequado, socialmente benéfico e 

economicamente viável, e identificar ferramentas e recursos que promovam uma 

mudança positiva e duradoura nas florestas e seus povos (FOREST 

STEWARDSHIP COUNCIL, 2019) . 

Para efeito desta dissertação o foco principal será a certificação ISO 14001, 

dada sua abrangência e importância. Em 1996, quase 4 anos após a ECO-92 surge 

a primeira norma de grande aceitação e abrangência para sistematização e 

certificação de sistemas de sustentabilidade ambiental. A norma ISO 14001 foi 

desenvolvida com base na norma BS 7750 e publicada em setembro de 1996. Ela 

tem como objetivo prover às organizações uma estrutura para a proteção do meio 

ambiente e possibilitar uma resposta às mudanças das condições ambientais em 

equilíbrio com as necessidades socioeconômicas, através da especificação de 

requisitos que permitem que uma organização alcance os resultados pretendidos e 

definidos para seu sistema de gestão ambiental. (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2015). 

A Conformidade do sistema de gestão da empresa com a norma ABNT NBR 

ISO 14001 garante a redução da carga de poluição gerada por essas organizações 

porque envolve a revisão de um processo produtivo visando à melhoria contínua do 

desempenho ambiental, controlando insumos e matérias-primas que representem 

desperdícios de recursos naturais. Segundo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (2019), certificar um Sistema de Gestão Ambiental significa comprovar 

junto ao mercado e a sociedade que a organização adota um conjunto de práticas 

destinadas a minimizar impactos que imponham riscos à preservação da 

biodiversidade. 

Em pouco mais de 20 anos, a certificação IS0 14001 tornou-se a principal 

certificação ambiental no planeta. Segundo relatório da ISO (2019), ao final de 2017 

eram mais de 362.000 empresas certificadas ao redor do mundo, sendo mais de 

320.000 na Asia e Europa. A China vinha a frente com 165.065 empresas 

certificadas enquanto o Brasil com 2948 certificações estava em terceiro lugar nas 

Américas ficando atrás dos Estados Unidos com pouco mais de 5.550 empresas e a 

Colômbia com 2.954 empresas certificadas. (INTERNATIONAL ORGANIZATION 

FOR STANDADIZATION, 2019)            

Embora as alegações citadas anteriormente tanto pela ISO como pela 

ABNT, nos levem a acreditar que o simples fato de uma organização ter um sistema 



26 

 

de gestão ambiental certificado, seja suficiente para reduzir os níveis de agressão ao 

meio ambiente provocados por suas atividades, pesquisas e estudos realizadas 

mostram que isso não acontece necessariamente.  

Percebe-se que o fato de uma organização ter recebido a certificação, não 
significa que ela não polua ou que direta ou indiretamente suas atividades 
não afetam: a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades 
econômicas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Isto é 
apenas um sinal de que a empresa “preocupa-se” com o meio ambiente e 
que esses impactos ambientais estão sendo monitorados e controlados por 
um sistema de gestão ambiental. (SOLEDADE, et al., 2007) 

 
Em outro estudo realizado por Riestkin (2012) em 3 empresas de grande 

representatividade no cenário econômico brasileiro (Petrobrás, Vale e Itautec) pode-

se observar que a implementação e certificação de um sistema de gestão ambiental 

auxilia no cumprimento de inúmeras legislações ambientais e no gerenciamento de 

riscos ambientais, reduz gastos operacionais, permite a derivação de indicadores de 

gestão e até mesmo o cálculo da remuneração variável de colaboradores com base 

no cumprimento das metas ambientais. 

Assim de acordo com a pesquisa, não se pode garantir que será de fato 

reduzida a quantidade de poluentes emitidos pela organização certificada, porém, é 

possível responder à pergunta da pesquisa  de como a implementação da ISO 

14001 auxilia no desenvolvimento sustentável da empresa, utilizando corretamente a 

ISO 14001 seria um importante passo para a responsabilidade ambiental e o 

desenvolvimento sustentável ao permitir o estabelecimento de um SGA- Sistema de 

Gestão Ambiental, ao auxiliar no cumprimento de legislações ambientais e no 

gerenciamento de riscos ambientais, ao reduzir gastos operacionais e ao permitir a 

derivação de indicadores de gestão, entre outros (RIEKSTIN, 2012). 

Apesar da controvérsia sobre o impacto da certificação ISO 14001 na 

melhoria das condições ambientais e redução de poluentes, parece ser razoável 

inferir que, como a certificação ISO 14001 estabelece claramente o cumprimento da 

legislação ambiental vigente, ao se definirem limites e ou metas para a redução de 

poluentes, existe impacto positivo da certificação.   

 

2.1.2.2 Mecanismos de benchmarking e comparação  

 

Outros mecanismos que não têm a característica de certificação, mas que 

tem cumprido um importante papel para servir como guia na implementação de 
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práticas e indicadores comparáveis para organizações que desejam atuar de forma 

sustentável e precisam de referências para começar. Entre os principais 

mecanismos está o GRI– Global Reporting Initiatives, organização sem fins 

lucrativos fundada na cidade de Boston em 1997. Em 2016 lançou o primeiro guia de 

padrões de relatórios de sustentabilidade com a finalidade de ser utilizado como um 

guia e benchmarking de indicadores de sustentabilidade para as organizações 

interessadas em dar um passo adiante em busca da sustentabilidade de forma 

organizada.  

GRI ajuda empresas e governos no mundo todo a entender e comunicar 
seus impactos em itens críticos de sustentabilidade tais como mudanças 
climáticas, direitos humanos, governança e bem-estar social. Isso permite 
ações reais para criar benefícios sociais, econômicos e ambientais para 
todos. Os padrões de relatórios de sustentabilidade do GRI são 
desenvolvidos com a contribuição de Multi-Stakeholders reais e baseados 
em interesse públicos (Tradução nossa-      
www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/) 

 
 

De acordo com a figura Figura 4 - GRI em números, a aceitação e 

engajamento com as práticas e indicadores recomendados pelo GRI em 20 anos de 

atividade é bastante significativa. Segundo o GRI, até o final de 2017, 46.000 

relatórios já haviam sido registrados, o que significa dizer que 46.000 organizações 

em todo o mundo, colocaram seus dados e informações com base nas 

recomendações do GRI para consulta e benchmarking.  

 

FIGURA 4 - GRI EM NÚMEROS EM 2017 

 

FONTE : https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/G4-in-numbers-
have-you-made-the-switch.aspx 
 

 No Brasil, para contemplar os avanços do movimento sustentabilidade no 

Brasil, o Instituto Ethos - O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 

utiliza como base para os seus RSE- Responsabilidade Social Empresarial, em 

http://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/G4-in-numbers-have-you-made-the-switch.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/G4-in-numbers-have-you-made-the-switch.aspx
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especial as Diretrizes G4 para a Elaboração de Relatos de Sustentabilidade, da 

Global Reporting Initiative (GRI) além dos  os princípios do Pacto Global da ONU, 

entre outras entidades e normas.  

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) abrange a relação ética e 
transparente da empresa com os públicos com os quais ela interage, a partir 
de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações 
futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 
desigualdades sociais (ETHOS, 2014).  

 

Apesar de o movimento para a sustentabilidade ambiental estar na pauta de 

grande parte das organizações brasileiras, o caminho a ser seguido, de uma forma 

mais organizada, utilizando-se por exemplo o modelo do GRI ainda é tímido. Para 

corroborar com esta informação, o autor fez um levantamento entre dez empresas 

da cadeia de papel, celulose e derivados de origem florestal. A Figura 5, mostra os 

resultados.  

  

FIGURA 5 - CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS NAS PRINCIPAIS INDÚSTRIAS DA CADEIA DE 

PAPEL E CELULOSE E DERIVADOS DE ORIGEM FLORESTAL. 

 

ORGANIZAÇÃO  
Possui relatório 
de 
sustentabilidade?  

Utiliza 
recomendações 
do GRI ? 

certificada    
ISO 14001 ? 

Certificada FSC ? 

SUZANO sim sim sim sim 

KLABIN sim sim sim sim 

IBEMA não não sim sim 

PAPIRUS não não não sim 

ARAUCO sim não sim sim 

IP não não sim sim 

IGUAÇU não não sim sim 

ARAUPEL não não não sim 

BO PAPER não *ODS sim sim 

STA. MARIA não não não sim 

 

FONTE: O autor (2019). 

 

Em uma pesquisa realizada pelo autor, em websites de dez empresas da 

cadeia de papel e celulose e derivados de origem florestal, que apesar de todas 

citarem preocupação e ações em relação à proteção ao meio ambiente, apenas 30% 

delas apresentam relatórios de sustentabilidade estruturados e destas apenas duas 
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utilizam as diretrizes do GRI para estruturar suas atividades de sustentabilidade 

ambiental. 

 

2.2 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS 

ORGANIZAÇÕES 

 

Ao se buscar na literatura disponível um conceito único para estratégia, é 

possível perceber de forma clara que não há um conceito único vigente. Na verdade, 

o conceito de estratégia muitas vezes depende do contexto, de quem o aplica e qual 

a finalidade da estratégia a ser implementada. Por exemplo: No campo militar: 

estratégia está relacionada à “criação de um plano de guerra... preparação das 

campanhas individuais e, dentro delas, decisão do comprometimento individual” 

(VON CLAUSEWITZ, 1976,177). Na teoria dos jogos: estratégia é “um plano 

completo: um plano que especifica que escolhas [o jogador] vai fazer em cada 

situação possível” (VON NEWMAN; MORGENSTERN, 1944,79). Em administração: 

“estratégia é um plano unificado, amplo e integrado... criado para assegurar que os 

objetivos básicos da empresa sejam atingidos” (GLUECK, 1980, 9). 

Embora pareça não haver uma única definição de estratégia, A natureza 

humana insiste em uma definição para cada conceito. Mas a palavra estratégia há 

tempos vem sendo usada implicitamente de diferentes maneiras (MINTZBERG, et 

al., 2007). Uma estratégia não parece ser algo sólido, estanque ou ainda conforme 

Mintzberg, et al.(2007) , entre a estratégia pretendida e a estratégia realizada 

existem várias outras estratégias, como as estratégias deliberadas (aquelas que 

foram descritas e concretizadas), as estratégias não-realizadas (aquelas que foram 

descritas mas, que por alguma razão não se concretizam) e as estratégias 

emergentes (aquelas que de forma não intencional surgem ao longo do processo da 

execução da estratégia pretendida), conforme mostra a figura 6. 

 

FIGURA 6 - ESTRATÉGIAS DELIBERADAS EMERGENTES 
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FONTE: Extraído de Mintzberg, et al. (2007) 

 

À partir destas definições é razoável entender que a estratégia situa-se em 

dois extremos, entre a estratégia totalmente deliberada de um lado e a estratégia 

totalmente emergente do outro, embora raramente pareça ser possível ter uma 

estratégia 100% deliberada (o que levaria a algo completamente inflexível e 

imutável) ou 100% emergente (o que significaria a ausência de uma estratégia 

pretendida). 

Ainda dentro do contexto da definição de estratégia, Mintzberg (2007) 

apresenta cinco definições de estratégia, chamando-os de Os 5Ps para a estratégia 

– estratégia como plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva. É comum 

ouvirmos no mundo corporativo frases como: “Este é o nosso plano estratégico”, ou 

“Assumimos a posição estratégica X para enfrentar esta demanda”. Ainda assim 

nenhuma destas definições é independentemente completa. 

O que parece ser mais coerente, razoável e tangível, é que existe uma 

complementariedade entre os 5Ps para a estratégia. Como plano, a estratégia trata 

da maneira como os líderes tentam estabelecer direção para as organizações, 

colocando-as em cursos de ação predeterminados. Como pretexto, a estratégia nos 

leva à esfera da competição direta, na qual ameaças, estratagemas e várias outras 

manobras são utilizadas para obter vantagem. Como posição, a estratégia nos 

encoraja a olhar para as organizações em seus ambientes competitivos – como elas 

encontram suas posições e se protegem para enfrentar a concorrência, evitá-la ou 
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subvertê-la perspectiva a estratégia levanta questões intrigantes sobre intenção e 

comportamento em um contexto coletivo, como perspectiva a estratégia levanta 

questões intrigantes sobre intenção e comportamento em um contexto coletivo, e, 

finalmente, como padrão, a estratégia concentra-se em ação, lembrando-nos de que 

o conceito é vazio se não levar em consideração o comportamento (MINTZBERG, et 

al., 2007).  

 

2.2.1 Da estratégia formulada para a política e relatórios de sustentabilidade 

 

Para efeitos desta dissertação utilizamos a política de sustentabilidade e o 

relatório de sustentabilidade da organização estudada como os documentos vivos 

que tem os seus conceitos passíveis de serem comunicados e sensibilizados, uma 

vez que estes são as interfaces mais visíveis que fazem a ponte entre a estratégia 

pretendida e as ações que são realizadas pelos colaboradores em seu dia a dia de 

trabalho. Assim, o trabalho de comunicação e sensibilização que parte dos gestores 

e líderes devem aproximar a estratégia formulada pela alta administração, traduzida 

em sua política de sustentabilidade das ações operacionais especificamente 

realizadas pelos colaboradores.  

        

2.3 A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NAS ORGANIZAÇÕES  

 

 Sustentabilidade vem do latim “sustentare” que significa sustentar, suportar, 

conservar em bom estado, manter, resistir. Dessa forma, sustentável é tudo aquilo 

que é capaz de ser suportado, mantido, indo mais além (PAZ; KIPPER, 2016).  É 

importante ter em perspectiva que a sustentabilidade apresenta um complexo 

entrelaçamento entre as vertentes ambientais, econômicas e sociais trazidas a tona 

através do princípio do Triple Bottom Line . 

A partir do modelo do Triple Bottom Line, embora tanto a sustentabilidade 

social como a econômica tenham seu papel de alta relevância no ambiente de 

negócios, a sustentabilidade ambiental tem a prerrogativa de urgência, o que reforça 

sua relevância, dadas as condições de degradação do meio ambiente observadas 

nos últimos 50 anos ( vide figuras 02 e 03 ).  

          Reforça a afirmação acima, pesquisa empírica realizada por Krama, 2008, 

para avaliar as dimensões abrangidas (ambiental, econômica, institucional, social, 
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cultural e política) nos principais indicadores de desenvolvimento sustentável no 

Brasil. Dos 14 modelos de indicadores avaliados, 10 deles (aproximadamente 70%) 

apresentam a dimensão ambiental, conforme mostrado na figura 7. 

 

       FIGURA 7 - PRINCIPAIS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AS  

                             DIMENSÕES DE SUSTENTABILIDADE ABRANGIDAS 

 

LEGENDA: A – Ambiental;  E – Econômico; I – Institucional; S - Social 

FONTE: Adaptado de KRAMA (2008). 

 

Em suas conclusões, (KRAMA, 2008) mostra esta tendência. 

Quanto às dimensões, a ambiental é a mais homogênea e apresentou sutil 
e gradativo crescimento no intervalo da pesquisa atingindo grau razoável de 
sua sustentabilidade, a social vem apresentando leve declínio nos dois 
últimos anos da pesquisa, sendo avaliada com grau médio de sua 
sustentabilidade.  A dimensão econômica só pode ser avaliada com poucos 
indicadores, acentuando o valor individual destes sobre o índice obtido por 
ela proporcionando uma avaliação não muito próxima da realidade. Foi 
considerada com grau muito ruim. A dimensão institucional também foi 
avaliada como muito ruim. (KRAMA, 2008, p. 135)   

 

É necessário não só entender o contexto ambiental das organizações, bem 

como os aspectos relacionados a formulação e implementação das estratégias de 

sustentabilidade ambientais, desde sua concepção até a sua efetiva compreensão e 

aplicação prática por todos os membros da organização. 

Para isso é de absoluta relevância perceber como a estratégia de 

sustentabilidade ambiental chega ao níveis mais operacionais das organizações. 

Não há estratégia ambiental que seja implementada e sustentável no longo prazo, 

se os colaboradores não conhecerem a estratégia, os impactos para a organização 

MODELOS DE INDICADORES DIMENSÕES ABRANGIDAS
Pressure – State – Response (PSR) A

Driving Forces – State – Response (DSR) S, A, I, E 

Global Reporting Initiative (GRI) E 

Genuine Progress Indicator (GPI) S, E 

Banco Mundial (WORD BANK - WB) E, A, S, Cultural 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) E, S, A 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) E, A, S 

Ethos -Responsabilidade Social Empresarial E, A, S 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) E, S, Cultural e Política 

Índice de Sustentabilidade Empresarial  (ISE) E, S, Cultural e Política 

Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA) A

Pegada Ecológica  (Ecological Footprint) A

Barômetro da Sustentabilidade A , S

Painel de Sustentabilidade A, S, E, I 
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e para os próprios colaboradores e se não estiverem sensibilizados para ela (a 

estratégia).  

A sustentabilidade nas organizações depende dos recursos humanos da 
organização, onde são os únicos capazes de programar as mudanças de 
rotina e procedimentos necessários no presente e no futuro das 
organizações, pois a mudança precisa ser da organização como um todo e 
não apenas do alto escalão gerencial. (POPESCU et al, 2012 apud PAZ e 
KIPPER, 2016 ). 
 

Entendendo que o processo de implementação de uma estratégia de 

sustentabilidade ambiental é em muitos casos, um processo de mudança 

organizacional, neste contexto, a atuação das lideranças exerce papel fundamental 

na mobilização dos recursos humanos para a sustentabilidade da organização e 

ambiental e para o futuro da própria organização.  

A mudança organizacional e sua gestão eficaz e eficiente são pré-requisitos 
para a viabilidade e sustentabilidade organizacional. Aqui está o contexto 
em que, no nível organizacional, os gestores se deparam com novos 
desafios em que a tomada de decisões molda o próprio futuro de cada 
empresa. (POPESCU, et al., 2012, p. 346) 

 

A forma como a liderança compreende, absorve, comunica e em especial, 

sensibiliza os níveis mais operacionais da organização para as estratégias de 

sustentabilidade ambiental parece ser decisiva para garantir a proximidade entre a 

estratégia pretendida e a estratégia efetivamente realizada.  

É papel dos gestores a educação e treinamento para aumentar a 
conscientização sobre a estratégia de sustentabilidade ambiental, para 
mudar atitudes e comportamentos e para prover as competências 
necessárias para agir de forma ambientalmente responsável (NORTH, 
1997)  

 

Cabe, portanto, à organização, através de seus canais corporativos de 

comunicação interna, a comunicação institucional e sensibilização para a estratégia 

de sustentabilidade ambiental de forma complementar para apoiar, o fundamental, 

papel da liderança (grupo de gestores) nesta tarefa.   

Assim, o papel de agente de mudanças exercido pela liderança, torna-se 

cada vez mais importante no processo de implementação de estratégias de 

sustentabilidade ambiental. Vale ressaltar que todo processo de mudanças em geral 

só acontece e se concretiza quando se trabalha primeiro na mudança da 

mentalidade das pessoas nas organizações e nesse sentido a liderança pela 

proximidade e atuação junto aos colaboradores, é a peça chave neste processo. 

As mudanças estratégicas só ocorrem quando se tem em mente que é 
preciso primeiro mudar os indivíduos para se mudar a organização, 
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mudando os mapas mentais, tornando o processo simples de se entender, 
com foco naquilo que é fundamental e vencendo as 3 barreiras mentais - 
Falha para visualizar a mudança, falha para se mover em direção a 
mudança e falha para finalizar o processo de mudança. (BLACK; 
GREGERSEN, 2003, p. 150 , tradução nossa) 
  

Investir na proteção do meio ambiente não parece ser mais uma opção ou 

modismo. Trata-se de uma necessidade para os negócios. O aumento da 

consciência para a proteção do meio ambiente por grande parte da população tem 

pressionado as empresas a atuarem de forma mais sustentável. Assim o corpo 

gerencial das organizações  tem que lidar com a seguinte questão para uma tomada 

de decisão sobre a estratégia ambiental: “Como ganhar dinheiro e proteger o meio 

ambiente ao mesmo tempo?” (NORTH, 1997, p. 5). 

As atividades mais poluidoras sofrem maior pressão dos órgãos públicos e 

da sociedade em geral, segundo o relatório Brundtland, as atividades econômicas 

mais poluidoras são: Indústria de alimentos, ferro e aço, metais não-ferrosos, 

produção de automóveis, papel e celulose, produtos químicos e geração de energia 

elétrica. (WECD,1987 apud NORTH,1997), essa preocupação é comum a todo e 

qualquer tipo de atividade econômica.  

Um gerente certamente gostaria de saber como seus negócios serão 
afetados com o aumento da consciência ambiental por parte dos 
consumidores e governos, e se os desafios ambientais apresentados serão 
uma ameaça ou oportunidade (NORTH, 1997, p. 6). 

 

Com base em uma nova ordem mundial, a preocupação com o meio 

ambiente passa a ter papel de destaque, quase como condição “sine qua non”, para 

a implantação de novos negócios e continuidade dos existentes. Assim, a mudança 

do modelo de negócios onde a preocupação com o meio ambiente era um tema 

praticamente marginal, quase inexistente, implica em muitos casos, uma mudança 

cultural significativa, com foco cada vez maior nas tomadas de decisão sobre as 

questões ambientais relativas aos negócios.  

O conceito de sustentabilidade corporativa induz a um novo modelo de 
gestão de negócios que leva em conta, no processo de tomada de decisão, 
além da dimensão econômico-financeira, as dimensões ambiental e social 
(LINS; ZYLBERSZTAJN, 2010).  

 

É importante salientar que este processo deve trazer de fato a criação de um 

sentido para a formulação e implementação da estratégia, de forma que fique claro e 

transparente para os colaboradores, que a estratégia ambiental é algo sério, 

necessário e que vai muito além da simples implementação de um procedimento ou 
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norma a serem cumpridos, ou ainda,  mera peça de marketing, descaracterizando a 

prática de Greenwashing, um termo pejorativo utilizado no início dos anos 90 pelo 

Greenpeace para descrever uma situação em que se promove uma imagem 

ambiental positiva  que não corresponde à realidade, ou, literalmente, o ato de 

enganar consumidores em relação às práticas ambientais de uma companhia ou em 

relação aos benefícios ambientais de um determinado produto ou serviço. 

(PAGOTTO, 2013, p. 44). 

   

2.3.1 Estratégias de sustentabilidade ambiental  

 

Os modelos de planejamento estratégicos ambientais são relativamente 

recentes, remontando a década de 80 como seu começo e ganhando impulso nos 

anos 90, com a maior ênfase dada ao termo desenvolvimento sustentável. As 

organizações aos poucos estão percebendo que ir além das normas e legislação 

ambiental e de fato incorporarem as práticas ambientais como estratégia de 

competitividade traz benefícios, não só a sociedade, bem como aos negócios em 

geral. Desta forma, integrar a responsabilidade ambiental à estratégia geral da 

empresa demonstra a prontidão para tornar as questões ambientais uma parte 

integrante da estratégia empresarial que gerará valor para a empresa (BENITES; 

POLO, 2013). 

A confecção de uma estratégia em geral, deve levar em consideração seus 

pontos fortes e suas fraquezas no âmbito interno à organização e, as ameaças e 

oportunidades olhando para o ambiente externo. Isso é válido também para o 

planejamento da estratégia de sustentabilidade ambiental. As organizações atuais 

em grande parte já começam a enxergar que é economicamente interessante 

incorporar práticas sustentáveis em relação ao meio ambiente de forma espontânea, 

como parte integrante de sua estratégia empresarial. 

Quando a empresa consegue ligar o benefício ambiental com uma demanda 
do mercado, oferecendo funcionalidades que são percebidas pelos 
consumidores como valor agregado, tem maior probabilidade de obter 
retorno econômico e uma vantagem competitiva, que poderá ser mantida 
caso seus concorrentes não puderem imitar com facilidade o seu produto ou 

serviço (CORAL, 2002)   
 
 O nível de integração das questões de gestão ambiental no processo de 

planejamento estratégico foi positivamente relacionado ao desempenho financeiro e 

ambiental. (JUDGE; DOUGLAS, 2002) 
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Pesquisa empírica realizada com 196 executivos de meio ambiente nos 
USA, concluiu que existe uma relação positiva entre a incorporação de 
questões relativas ao meio ambiente natural no planejamento estratégico e 
a performance financeira das empresas, melhorado também a performance 
ambiental e os recursos disponibilizados para os novos desenvolvimentos 
nesta área. (Coral, 2002 apud JUDGE & DOUGLAS, 1998) 

 

Zadek (2004), definiu 5 etapas na curva de aprendizagem, na forma como as 

empresas tratam os assuntos sociais e ambientais no processo da mudança 

organizacional para a sustentabilidade, que de certa forma definem os parâmetros 

para o processo de planejamento estratégico para a sustentabilidade. A figura 8, 

mostra as etapas que vão desde uma estratégia mais defensiva, tomando ações 

reativas à medida em que as demandas de curto prazo vão surgindo, até a forma 

integrativa onde a organização olha para o longo prazo com escopo de suas ações 

para além de seus negócios, estendendo-se até a sociedade em geral. 

 

FIGURA 8 – FASES DA CURVA DE APRENDIZAGEM PARA OS PROCESSOS DE MUDANÇAS  

                      ORGANIZACIONAIS 

 

FONTE: Adaptado de ZADEK (2004) 

 

Assim, não importa em qual estágio dos citados acima por Zadek (2004), as 

organizações se encontrem, a formulação e implementação de uma estratégia de 

sustentabilidade ambiental estarão presentes e seguirão as metas e objetivos 

definidos em seu planejamento estratégico.   

Analisando os relatórios de sustentabilidade de algumas empresas de 

referência no segmento de extração de madeira pode-se observar a inclusão do 

tema sustentabilidade nas estratégias de negócios.  

Klabin Papel e celulose  

FASE DEFENSIVA CONFORMIDADE GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRATIVA

AÇÕES 

Não apresentam 

práticas ruins, 

emboram 

desconheçam as 

responsabilidades 

investimentos são 

considerados custos. 

Políticas e medidas 

para cumprir legislação 

Inclusão de itens 

relativos a 

responsabilidade 

ambiental e social 

nos sistemas de 

gestão e processos

Integra temas 

ambientais e sociais 

as estratégias 

principais dos 

negócios

Foco em promoção de 

mudanças na 

sociedade em geral . 

Mais controle direto da 

empresa 

RAZÕES 

Defesa contra 

ataques a imagem 

para proteção de 

resultados em curto 

prazo

Resultados de médio 

Prazo . Controle de 

riscos

Resultados de médio 

Prazo . Controle de 

riscos. Aproveitar 

oportunidades de 

longo prazo

Geração para os 

negócios  de valor 

econômico, vantagem 

de liderança e 

inovação no longo 

prazo

Geração de lucros 

pelas ações coletivas  e 

valor econômico no 

longo prazo 
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A sustentabilidade e a geração de valor compartilhado são o alicerce da 
gestão dos negócios da Klabin e estão presentes em toda a história da 
companhia. A empresa mantém o compromisso de colocar em prática 
projetos e processos capazes de gerar valor para acionistas, investidores, 
colaboradores, parceiros de negócios e comunidades em que atua. Esse 
compromisso está expresso em sua Visão de Sustentabilidade. Em suas 
operações, a empresa adota as melhores práticas globais, seguindo as 
diretrizes de sua Política de Sustentabilidade. (KLABIN, 2017) 

 

Suzano papel e Celulose.  

Nosso modelo de governança e os sistemas de gestão de nossas áreas 
adotam as melhores práticas e padrões com o objetivo de gerar valor para 
nossos públicos e para o meio ambiente. A sustentabilidade é o 
direcionador para as ferramentas e os planos de ação que desenvolvemos, 
visando minimizar os impactos ambientais e sociais de nossos negócios e 
potencializar os benefícios gerados. (SUZANO, 2017) 

 

   

2.4 A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 

DOS COLABORADORES NA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL   

 

Nas práticas organizacionais, desde as mais antigas até as mais atuais, uma 

componente vital que faz com que elas ganhem vida, é a comunicação. De nada 

adianta uma estratégia, política ou prática, concebidas em seu estado da arte, se 

elas não ganharem vida, nas ações daqueles que tem a missão de fazer com que 

elas, saiam do plano das ideias, ganhem vida e migrem para o campo das ações e 

resultados. Neste cenário a comunicação e sensibilização ganham protagonismo, 

fazendo com que cada um possa conhecer, interpretar e agir conforme preconizado 

pela organização, transformando e aproximando a estratégia pretendida da 

estratégia realizada.  

Mais do que informar o que deve acontecer, a boa comunicação é essencial 

para a eficácia de qualquer organização ou grupo, assim como para suas 

estratégias, políticas e práticas, mais do que isso, comunicação implica numa 

transferência e compreensão de significados entre os membros de uma 

organização. A Comunicação em sua amplitude, segundo Robbins (2006), tem 

quatro funções básicas dentro de um grupo ou organização: controle, motivação, 

expressão emocional e informação. Ainda, ela pode ser, descendente, quando os 

altos escalões se dirigem à base da organização, ascendente, quando as 

informações advindas da base da organização chegam ao alto escalão e lateral, 

relativa à comunicação entres os membros de um mesmo grupo dentro da 
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organização. Outro fator relevante a ser considerado é a forma como a comunicação 

ocorre, podendo ser oral, escrita e não verbal relacionada a linguagem corporal, 

gestos e atitudes, que podem ou não acompanhar as duas primeiras formas de 

comunicação.  

 

2.4.1 Canais de comunicação  

 

Em relação aos canais de comunicação Robbins (2006) , define os canais de 

comunicação em dois segmentos distintos com suas subdivisões. O primeiro 

segmento são as redes formais, subdividas em cadeia, grupos que seguem a 

hierarquia formal de comando, rodas, que dependem da atuação e competência de 

seus líderes e as redes de todos os canis, que permitem a interação e comunicação 

entre todos os membros do grupo. O segundo segmento são as redes informais, que 

embora não sejam formais, tem sua importância no processo de comunicação. Em 

geral elas não são controladas pela organização, são mais confiáveis aos olhos dos 

empregados e são largamente utilizadas pelos empregados para atender aos seus 

interesses pessoais.  

Muitas são as ferramentas ou canais de comunicação que as organizações 

lançam mão, para atingir seus públicos. Murais de informações, revistas 

corporativas, clippings, redes de TV corporativas, memorandos, e-mails, entre 

outras. Com o avanço da internet, dos smartphones e aplicativos de mensagens 

instantâneas, o processo de comunicação corporativa vem ganhando em velocidade 

e agilidade, pela similaridade, familiaridade e facilidade de acesso com as 

aplicações de uso pessoal. Cabe as organizações a escolha da ferramenta mais 

adequada para o momento e tipo de mensagem que deseja passar, bem como para 

garantir sua compreensão e tomada de ação alinhada a estratégia, política ou 

prática que se deseje atingir. A escolha também deve levar em consideração as 

barreiras mais comuns para a comunicação como a filtragem da mensagem, a 

percepção seletiva, sobrecarga de informações, emoções, linguagem utilizada, 

medo da comunicação, diferenças de gênero e diversidade cultural. Segundo 

Kunsch (2014), os gestores da comunicação nas organizações deverão considerar a 

dimensão cultural como parte integrante do planejamento, das ações de 

comunicação.  
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A comunicação é um ato de compartilhamento de ideias, que circula por 

todos os setores de uma organização (RAMOS, 2014). Uma vez formulado o 

planejamento estratégico em uma organização, a etapa seguinte, a implementação, 

representa uma etapa fundamental para a sequência e sucesso do processo.  

Esta etapa pressupõe a interação entre todos os stakeholders das 

organizações para a comunicação e a sensibilização acera das estratégias a serem 

implementadas, incluindo a estratégia de sustentabilidade ambiental, conforme 

mostra a figura 9 A tradução da estratégia em documentos específicos, como a 

política ambiental, é uma forma simples e efetiva de se comunicar e sensibilizar, 

pois, se aproxima mais da linguagem dos colaboradores da operação.  

 

FIGURA 9 – PRINCIPAIS STAKEHOLDERS DE UMA ORGANIZAÇÃO 

 

FONTE: CEBDS- Conselho empresarial brasileiro para o desenvolvimento sustentável (2009)  

 

Esta comunicação precisa permear toda a organização e deve fazer parte do 

dia a dia como uma linguagem corrente e estar diretamente associada ao trabalho 

de cada um destes colaboradores. Sensibilizar, mobilizar e engajar o público interno 

da empresa, os públicos de relacionamento e a sociedade em geral com base nos 

valores, nos princípios e nas práticas sustentáveis da empresa.(CEBDS - 

CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 
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SUSTENTÁVEL, 2009). Embora reconheçamos a importância de todos os 

stakeholders neste processo, para efeito deste trabalho o foco de análise são os 

colaboradores das organizações. 

A comunicação nas organizações contemporâneas funciona, sobretudo, na 

busca de informações e recursos para lidar com os mais variados públicos. 

(RAMOS, 2014). Em um estudo realizado para avaliar a qualidade dos dados em um 

sistema de informações e métricas Pipino, Lee e Wang (2002), definiram uma série 

de dimensões nas quais as informações se enquadram para serem precisas e 

confiáveis, dentre elas: quantidade de informações, veracidade, acessibilidade, 

integralidade, concisão , consistência, facilidade de manipulação, livre de erros, 

facilmente interpretáveis, objetivas, relevantes, reputação, confiança, atualidade, 

facilidade de entendimento e adição de valor. 

O processo de comunicação e sensibilização mais do que um mero conjunto 

de informações, deve ser algo que crie sentido, contínuo e que acompanhe todo o 

processo de implementação e acompanhamento das estratégias. A construção de 

sentido é tida como algo contínuo, em construção (ongoing), de modo que ela nunca 

começa, é sempre uma constante, uma atividade contínua presente nas rotinas 

organizacionais (WEICK,1995).” 

Esse processo contínuo pode ocorrer tanto de cima para baixo, vindo desde 

a concepção da estratégia pelo Conselho de administração ou CEO passando pelo 

corpo de diretores, gerentes e supervisores até chegar ao nível operacional. Neste 

processo a liderança, tem o papel fundamental de comunicador em sua forma mais 

ampla . Segundo Nassar (2009), o comunicador tem que ser mais do que um 

transmissor de informações. 

O comunicador precisa ser um político, conhecer os rituais de 
legitimação(...) A comunicação tem que engajar emocionalmente .....Trazer 
os temas da sustentabilidade para uma linguagem mais acessível em tudo 
aquilo que for comunicar (CEBDS - CONSELHO EMPRESARIAL 
BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2009)”  
 

Desta forma a liderança exerce um forte papel no processo de comunicação, 

sensibilização e execução da estratégia, através de suas políticas e práticas. As 

lideranças podem se utilizar das estruturas corporativas para facilitar sua tarefa de 

comunicação e sensibilização para a política e relatórios de sustentabilidade 

ambiental, tais como materiais impressos, apresentações corporativas, vídeos 

institucionais, treinamentos e workshops formais. Porém através de outras formas de 
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comunicação mais pessoais e interativas, como reuniões em grupo, sessões de 

feedback, treinamentos informais no posto de trabalho ,sessões de avaliação de 

performance e as interações do dia a dia, exercitam de maneira mais dinâmica a 

habilidade para poder se comunicar e falar ao coração das pessoas, deixando 

espaço para questionamento e debates, o que de fato pode fazer a diferença.  

Além disso segundo Bossidy e Charam (2005), apenas o líder pode 

estabelecer o tom do diálogo na organização. O diálogo é o cerne da cultura e a 

unidade básica de trabalho. Comunicação pode ser um clichê ou pode significar 

alguma coisa. O que conta é o conteúdo da comunicação e a natureza da pessoa 

que faz a comunicação – incluindo sua habilidade para ouvir e também, falar. 

(BOSSIDY; CHARAM, 2005).  

A comunicação além de ser parte integrante do papel da liderança, é 

também uma disciplina fundamental no contexto organizacional. Um sistema de 

comunicação corporativo, também chamado de sistema de comunicação 

informacional. A comunicação informacional é um processo linear de troca de 

informações que permite ordenar os fluxos formais de comunicação (Lima 2008 

apud BATISTELLA; MARCHIORI, 2013). Por ser um processo de mão única, no qual 

a organização, através de seus meios, estilos e estratégias de comunicação, emite 

informações sem, no entanto, permitir uma troca mais efetiva, não há nesse 

processo construção de sentidos e significados compartilhados e sim apenas o 

entendimento (ou não) da mensagem.  

A comunicação deve alcançar um objetivo, a obtenção de uma reação ou 
reações de uma pessoa ou grupo de pessoas, e a resposta desejada pode 
ser a que interessa para aquele indivíduo que produziu a mensagem ou a 
que interessa a quem recebe a mensagem (Berlo 2003 apud BATISTELLA; 
MARCHIORI, 2013)  

 

Estão entre as principais mídias corporativas: Sites da empresa, revistas 

corporativas, vídeos institucionais, palestras, workshops, quadros de avisos, entre 

outros. A comunicação também ocorre de baixo para cima e lateralmente, onde a 

interrelação entre os colaboradores e demais stakeholders, as histórias, narrativas e 

o contexto organizacional ajudam a dar forma e interpretação como parte da ação 

necessária ao processo de implementação das estratégias. Ao se contar as histórias 

do mundo corporativo ou mesmo ao se descrever situações do dia a dia de trabalho 

no chamado storytelling, cada stakeholder aprimora o conceito de criação de sentido 
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e mostra como cada situação pode (ou não) fazer sentido e justificar uma ação 

tomada na direção desejada.  

Storytelling pode ter entrado no radar corporativo como uma palavra modal, 
mas o ato de contar histórias não é uma tendência de comunicação, é a 
essência! Gera ignição entre emissor e receptor e transforma os mais áridos 
ambientes gerando corpo e alma com a humanização. (PALACIOS; 
TERENZZO, 2016, p. 5) 
 

Tanto a comunicação que acontece entre os colaboradores e entre a 

liderança e os colaboradores pela sua característica focada nos relacionamentos, 

permitem maior troca entre os atores organizacionais e desta forma uma maior 

possibilidade de construção de sentido e sensibilização.  

A comunicação relacional se mostra fundamental para a construção de 
sentidos entre os sujeitos que, ao interagirem, constroem significações as 
quais possibilitam aos membros da organização aprimorarem seus 
relacionamentos, tornando-se os sujeitos interdependentes no processo, 
criando inclusive uma zona de significado compartilhado. (BATISTELLA; 
MARCHIORI, 2013, p. 114) 

 
Assim tanto a comunicação e sensibilização, tem uma forte componente 

interpretativa para tornar uma estratégia complexa em ações simples onde, os 

símbolos, a linguagem e as histórias da organização estão presentes neste processo 

como um todo. Ainda segundo Kunsch (2014), as organizações são formadas por 

pessoas que se comunicam entre si e que, por meio de processos interativos, 

viabilizam o sistema funcional para sobrevivência e consecução dos objetivos 

organizacionais em um contexto de diversidades, conflitos e transações complexas. 

 

2.4.2 A sensibilização para a sustentabilidade ambiental   

           

  Segundo Heinzmann e Lerípio (2004), sensibilizar significa despertar para a 

existência de um problema e de sua gravidade. A sensibilização normalmente ocorre 

“de fora para dentro”, ou seja, pode ser induzida a partir de fatos, notícias ou outras 

formas. Desta forma, é relevante avaliar a maneira como a organização e sua 

liderança atuam para mobilizar os empregados para a importância da 

sustentabilidade ambiental. Esta sensibilização pode ser realizada tanto por meio de 

programas específicos, e complementada por meio de treinamentos. 

Partindo desta definição de que a sensibilização normalmente ocorre de fora 

para dentro e tomando em conta afirmação de Argyris (1999), que os responsáveis 

pela aprendizagem organizacional são os indivíduos, fica claro que o papel das 
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organizações e lideranças é o de criar um ambiente propício com significância, 

propósitos e valores internalizados por todos os níveis hierárquicos, para que cada 

um possa traduzir, interpretar e se sensibilizar para a importância da 

sustentabilidade ambiental.  

Segundo, Arruda e Quelhas (2011) a sustentabilidade deve ser encarada 

nas organizações como um novo modelo de gestão, comumente internalizado nas 

práticas empresariais. Comunicar e especialmente sensibilizar, criando um senso 

comum enraizado nos valores e nas crenças para toda a organização, sobre a 

importância da sustentabilidade ambiental, é papel essencial das lideranças nas 

organizações, criando um processo de comunicação que vai além da chamada 

comunicação informacional, mas sim, uma comunicação mais próxima, chamada de 

relacional.  

Nesse contexto, segundo Batistella e Marchiori (2013), a sensibilização atua na 

criação de uma a consciência dos sujeitos para práticas sustentáveis, levando-os a  

pensar, questionar, planejar, implantar e principalmente praticar o desenvolvimento 

sustentável, através de processos comunicacionais entre os funcionários, gestores e 

diferentes segmentos de públicos. 
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3 METODOLOGIA 

 

O objetivo desta seção, é apresentar o processo metodológico para fazer 

frente a problemática discutida nesta dissertação.  A partir de uma breve revisão do 

problema de pesquisa, serão mostradas as perguntas e abordagens a serem 

utilizadas para o endereçamento das respostas. Em seguida serão apresentadas as 

questões para o delineamento da pesquisa, explanação do processo de coleta de 

dados e análise dos mesmos. 

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O objetivo do estudo é compreender como a liderança formal - entendendo 

liderança como coordenadores gerentes e diretores - das unidades da organização 

pesquisadas, atuam na comunicação e sensibilização da política e relatórios de 

sustentabilidade, através dos níveis hierárquicos dentro da estrutura organizacional, 

até se chegar ao nível operacional das organizações. A análise considerou a 

atuação das lideranças na comunicação e sensibilização dos colaboradores em seu 

trabalho do dia a dia e o quanto a política de sustentabilidade é entendida e aplicada 

na prática pelos colaboradores. 

 

3.2 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

A principal pergunta a ser respondida pela pesquisa é: Como os líderes e 

gestores atuam na comunicação e sensibilização dos colaboradores para que o 

alinhamento estratégico aconteça na questão da sustentabilidade, em duas 

unidades de uma empresa que atua no segmento relacionado à extração de 

madeira, papel e celulose e painéis de madeira.  Além desta pergunta, outras 

questões devem poder ser respondidas: 

• Compreender quais são as práticas adotadas pelos líderes e gestores nas 

unidades organizacionais, para a comunicação e sensibilização da política 

ambiental e relatórios de sustentabilidade.  

• Analisar quais são as ferramentas e práticas corporativas para a comunicação 

e sensibilização para a sustentabilidade ambiental e compreender como os 

líderes e gestores atuam no sentido de reforçar estas práticas. 
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• Analisar se a política e relatórios de sustentabilidade ambientais, são 

disseminadas em toda a organização de maneira semelhante, ou próxima, da 

que foi formulada pela organização.  

• Verificar se as ações realizadas pelos colaboradores nas unidades em seu 

dia a dia, estão em consonância com a política de sustentabilidade ambiental 

definida pela organização. 

• Verificar se as ações de sustentabilidade ambiental são incorporadas pelos 

colaboradores e levadas para a comunidade indo além dos portões da 

empresa. 

 

3.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

A seguir serão descritos os conceitos e formas de captura das categorias de 

análise previstas na pesquisa do trabalho. 

Categoria 1: Comunicação e Sensibilização dos colaboradores pelas 

lideranças. 

Conceito: Entender como a liderança atua na disseminação da política 

ambiental pelos colaboradores da organização estudada, através da forma como as 

lideranças e a organização, com suas práticas, processos e ferramentas de 

comunicação corporativas, traduzidas na política de sustentabilidade ambiental e 

relatório anual de sustentabilidade como os componentes centrais de análise.  

Uma perspectiva prática da política de sustentabilidade ambiental, deve 

incorporar práticas mais ou menos institucionalizadas como as rotinas, 

procedimentos, técnicas e tipos de discurso nas organizações e fora delas (extra-

organizacionais), além de, atividades como reuniões, conversas, interações, 

alimentando desta forma, novas práticas estratégicas.  

Será importante observar, como o desdobramento e a conscientização da 

política ambiental e relatório anual de sustentabilidade, se dá através das interações 

entre os colaboradores.  

Forma de verificação: Através de estudo dos documentos relacionados a 

sustentabilidade ambiental, eventuais observações não participante de atividades 

relacionadas a ações de sustentabilidade ambiental no dia a dia da organização, as 

falas entre os colaboradores e entre os colaboradores e as lideranças, através de 

entrevistas não estruturadas.  
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Categoria 2: Ferramentas e práticas de comunicação corporativas 

Conceito: A análise das ferramentas, treinamentos, comunicações e mídias, 

referentes a comunicação corporativa tem especial relevância na avaliação do 

discurso e das histórias organizacionais, visto que, elas podem ser consideradas as 

informações oficiais. Além disso é importante avaliar o reforço aos programas e 

ações de sustentabilidade ambiental, advindos de programas corporativos, tais 

como, premiações, bonificação, metas inseridas no PPR- Programa de participação 

de resultados, e avaliação de performance, atrelados a metas de sustentabilidade 

ambiental. 

Forma de verificação: Análise documental, avaliação dos programas de 

comunicação corporativa e programas especiais relativos à sustentabilidade 

ambiental. Entrevista com os responsáveis pela área de comunicação corporativa 

em cada unidade e verificação da receptividade destas ações pelos colaboradores.  

Categoria 3: Ações de Sustentabilidade Ambiental  

Conceito: Avaliar o quanto os colaboradores entendem as políticas e 

relatórios de sustentabilidade ambiental e as transformam em práticas do dia a dia, 

tanto no que diz respeito ao trabalho em si, mas também o quanto levam essas 

práticas para a sua vida cotidiana nas comunidades onde vivem.   

Forma de verificação: Analisar através das falas observadas entre os 

colaboradores, através das entrevistas não estruturadas e sua posterior comparação 

com ações do dia a dia realizadas pelos colaboradores. 

 

3.4. Escolha dos casos  

 

O estado do Paraná apresenta uma grande quantidade de empresas no 

segmento proposto para o estudo, contendo empresas pequenas, médias e grandes 

neste segmento. Portanto, a proposta desta dissertação foi realizar a pesquisa em 

uma empresa representativa do segmento de papel e celulose e painéis de madeira, 

situadas no estado do Paraná, classificada como empresa industrial de grande porte 

e que apresenta um planejamento estratégico e/ou programas estruturados de 

sustentabilidade ambiental. A empresa escolhida está entre as maiores empresas do 

segmento de papel e celulose do Brasil. A pesquisa aconteceu em duas unidades de 

negócios da empresa, que atuam em segmentos de negócios distintos. Enquanto a 

unidade 1 é uma planta dedicada a produção de celulose, a unidade 2 produz 
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embalagens de papelão para os consumidores finais, utilizando-se, inclusive, da 

matéria prima produzida na unidade 1. Foram também escolhidas por serem as duas 

unidades mais novas do grupo e, portanto, com processos de integração e ajustes 

em seus estágios iniciais de implementação.. Embora as outras duas outras 

empresas do segmento tenham sido contactadas, apenas a escolhida ofereceu 

espaço para a realização das pesquisas em suas unidades.  

3.5 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Os principais atores organizacionais que foram entrevistados ao longo do 

processo de pesquisa, são os profissionais que estão diretamente envolvidos nas 

etapas do processo, que vai desde o recebimento das políticas de sustentabilidade 

ambiental definida pela organização (conselho da empresa e diretores), passando 

pelos, procedimentos operacionais, indicadores, comunicação e sensibilização dos 

colaboradores, condução e acompanhamento das ações efetivas. Em outras 

palavras a liderança das organizações em geral – coordenadores, supervisores, 

gerentes e diretores.  

Foi avaliada, a forma como a liderança desenvolve a sensibilização e 

comunicação das políticas de sustentabilidade ambiental e relatórios anuais de 

sustentabilidade. Também foi avaliado, se a política de sustentabilidade ambiental 

formulada pelos níveis de liderança mais estratégicos na organização, é entendida e 

comunicada aos colaboradores, de forma que a lacuna em relação ao entendimento 

da política formulada e a que é entendida pelos colaboradores, que resultam nas 

ações e práticas do dia a dia, seja mínima.  

De uma forma geral, aqueles que tem papel preponderante na confecção da 

política de sustentabilidade ambiental tida como de cima para baixo podem ser 

chamados de estrategistas. Do outro lado o grupo de atores organizacionais com o 

objetivo de transformar a política de sustentabilidade  em processo, práticas e 

ações, composto pelo grupo de diretores, gerentes, supervisores e colaboradores, 

subordinados a este grupo de liderança foi o escolhido para a pesquisa, com vistas a 

se compreender a forma como eles recebem a mensagem. É particularmente 

relevante entender se a mensagem passada pela liderança sobre a política de 

sustentabilidade ambiental formulada é de fato compreendida e se transforma em 

ações alinhadas a ela, ou em outras palavras, se os colaboradores compreendem a 

política, tal como ela é, e efetuam ações no dia a dia alinhadas com esta política. A 
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pesquisa teve a intenção de verificar se há coerência e consistência das ações 

realizadas, com a política definida e comunicada pelos gestores. 

Se considerarmos analogamente, a confecção de uma política de 

sustentabilidade ambiental à confecção de uma estratégia empresarial, um estudo 

da implementação de uma política de sustentabilidade ambiental, envolve não só a 

confecção e disseminação por um grupo de profissionais diretamente ligados à sua 

confecção, mas também e principalmente às histórias contadas ao longo do trabalho 

pelos colaboradores em geral na organização, como os gerentes de nível médio, 

supervisores e colaboradores em geral.  Desta forma, pode-se dizer de forma 

análoga que: 

Embora a  literatura ainda seja dominada por conceitos de estratégia como 
um processo de formulação de cima para baixo separado da 
implementação, predispondo o foco aos gerentes de topo, sua demografia e 
seus processos de tomada de decisão, Cada vez mais os estudos de 
estratégia-como-prática indicam que os gerentes de nível médio e os 
empregados de nível inferior também são atores estratégicos importantes 
(JARZABKOWSKI; BALOGUN; SEIDL, 2007) 
 

Neste ponto, as falas trazidas pelos entrevistados são relevantes para a 

tradução da política de sustentabilidade ambiental em prática e sua transposição 

para um conceito de sustentabilidade como prática.  

No processo desta pesquisa, entender a sustentabilidade como prática social, 

pressupõe entender os principais processos envolvidos na sustentabilidade 

ambiental, avaliando quais são os atores organizacionais envolvidos, os praticantes, 

quais são os campos de atuação destes atores organizacionais, as práxis, e quais 

práticas estão envolvidas. 

Segundo Hendry e Seidl (2003, p. 188), os episódios estratégicos (como é a 

política de sustentabilidade ambiental) são o mecanismo pelo qual mudanças 

incrementais na organização, resultante de perturbações aleatórias, são 

monitoradas reflexivamente, não apenas para identificar situações em que a 

estratégia existente pode já não ser adequada, mas também para realinhar a 

organização e, se for caso, com a estratégia existente. Um episódio estratégico que 

resulta em uma confirmação positiva é tão importante para o bem-estar 

organizacional como um que resulta em mudança.  

 Ao considerar a política de sustentabilidade ambiental como um elemento 

vivo que faz parte de uma estratégia de sustentabilidade mais abrangente, ao 

receberem a política de sustentabilidade ambiental formulada através da 
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comunicação realizada pela empresa através de suas lideranças, a política passa a 

fazer parte de um processo de aprendizado e transformação contínua, através das 

pessoas que a  recebem, interpretam e a transformam em ação e instrumento de 

aprendizado. Uma perspectiva que vê o aprendizado não como algo que é feito para 

as organizações, ou como algo que uma organização faz (CLEGG; KORNBERGER; 

RHODES, 2005).  

Um terceiro grupo pesquisado, é o dos profissionais que elaboram a 

comunicação corporativa, ou organizacional. Em geral este grupo está ligado a área 

de comunicação interna corporativa ou recursos humanos nas organizações. Foram 

avaliados os programas definidos e as mídias envolvidas no processo de 

comunicação, bem como o nível de participação dos colaboradores das 

organizações nos programas propostos. Além disso, serão pesquisados os 

programas que são apresentados as lideranças, para que os mesmos, as repliquem 

aos seus subordinados e a forma como a área de comunicação corporativa avalia a 

efetividade destes programas.  

Como as unidades a serem avaliadas tem características diferentes, sendo 

uma construída recentemente e com profissionais trazidos em sua maioria de outras 

empresa, e a outra adquirida de um outro grupo empresarial, outro fator importante 

que será avaliado é o tempo de casa de cada um dos entrevistados, e se já faziam 

parte da organização anteriormente, desta forma poder-se-á avaliar se, o fato de 

termos profissionais vindo de empresas distintas atuando em conjunto com 

profissionais já integrantes da empresa traz diferenças significativas na abordagem e 

resultados.  

 

3.5.1 Delineamento da pesquisa   

 

O delineamento da pesquisa teve como objetivo mostrar a forma como as 

situações a serem pesquisadas se apresentam nas práticas do dia a dia das 

organizações e ajudar a entender de que forma, teoria e prática se inter-relacionam, 

para se buscar as respostas ao problema de pesquisa. Um problema de pesquisa é 

um problema que se pode “resolver” com conhecimentos e dados já disponíveis ou 

com aqueles factíveis de serem produzidos. (LAVILLE; DIONE, 1999).  

A pesquisa proposta nesta dissertação explora a interação de atores 

específicos dentro um ambiente natural em âmbito organizacional. Conforme Denzin 
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e Lincoln (2006), todos os cenários são naturais, ou seja, locais onde se desenrolam 

as experiências do cotidiano. Trata-se, portanto, de uma pesquisa na esfera das 

ciências sociais aplicadas. Assim poder-se-ia segundo Creswell (2007), utilizar 

metodologias de análise, tanto quantitativas como qualitativas ou ainda mistas. Para 

esta dissertação, levando-se em consideração a característica do problema, os 

atores envolvidos, o ambiente organizacional onde ocorrem as interações entre os 

atores e a possibilidade de múltiplas interpretações e formações de sentido para 

uma mesma estratégia de sustentabilidade ambiental, a pesquisa qualitativa 

mostrou-se mais adequada e pertinente. Os pesquisadores qualitativos estudam 

pessoas que fazem coisas juntas nos lugares em que essas atividades acontecem 

(DENZIN; LINCOLN, 1968, apud BECKER, 2006). 

 

3.5.2 Metodologia empregada  

 

Para se avaliar um conjunto de plantas industriais distintas e posteriormente 

compará-las em detalhes, na forma como a liderança comunica e sensibiliza os 

colaboradores, foram utilizadas técnicas e instrumentos que permitiram pesquisar 

em detalhes não só a forma como os líderes e a organização se comunicam, mas 

também a forma como os colaboradores compreendem e apreendem as 

informações recebidas, de forma que possam tomar ações no dia a dia, orientadas 

pela política de sustentabilidade ambiental formulada pela organização. 

A metodologia para a pesquisa de dados é de relevância para o projeto.  

Os valores metodológicos são os que nos fazem estimar que o saber 
construído de maneira metódica, especialmente pela pesquisa, vale a pena 
ser obtido, e que vale a pena seguir os meios para neles chegar. Isso exige 
curiosidade e ceticismo, a confiança na razão e no procedimento científico 
e, também, a aceitação de seus limites. (LAVILLE; DIONE, 1999) 

  

O caso em estudo na dissertação está focado em avaliar práticas de 

comunicação e sensibilização das lideranças em duas unidades distintas de uma 

única organização, utilizando-se o estudo de casos único avaliativo (GODOI, 2006) 

em nível organizacional, como metodologia de pesquisa. Segundo Yin (2001), um 

“caso” também pode ser algum evento ou entidade que é menos definido que um 

único indivíduo. Desta forma o caso a ser estudado é a forma como a comunicação 

e sensibilização são realizadas. 
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Ainda, o estudo de caso é avaliativo quando a preocupação é gerar dados e 

informações obtidos de forma cuidadosa, empírica e sistemática, com o objetivo de 

apreciar o mérito e julgar os resultados e a efetividade de um programa (GODOI, 

2006). Uma vez que o problema de pesquisa leva a buscar um por que e um como, 

a liderança atua na comunicação e sensibilização para a estratégia de 

sustentabilidade ambiental nas organizações, o estudo de caso também se ajusta 

adequadamente a este propósito. Como foram pesquisadas unidades distintas, cada 

uma delas apresentou suas próprias características e padrões, assim, os achados 

não foram reunidos em um único resultado padronizado. Desta forma conforme Yin 

(2001), os levantamentos podem ser realizados em locais distintos, no local onde 

está sendo realizado cada estudo, porém como os resultados não serão reunidos 

em um único resultado. 

Em relação a dimensão temporal da pesquisa, em geral definições 

estratégicas nas organizações segue um padrão de tempo definido, para algo entre 

1 a 3 anos em média, com revisões em geral anuais, assim, os processos de 

comunicação e sensibilização dos colaboradores seguiram estas janelas de tempo. 

Desta forma a pesquisa a ser realizada teve um enfoque na avaliação das ações de 

sensibilização e comunicação no curto e médio prazo, atuando em dimensões 

temporais com foco no presente.  

Outro ponto importante da pesquisa foi a avaliação, não só das práticas de 

comunicação e sensibilização, bem como dos instrumentos de gestão e treinamento 

e ainda, o quanto elas direcionam os colaboradores, em suas ações práticas do dia 

a dia, trazendo a política de sustentabilidade ambiental para o território da 

tangibilidade, através não somente das ações, mas também da definição e 

acompanhamento de indicadores relevantes de implementação e eficácia da 

estratégia.  

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem 
pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em 
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. (YIN, 
2001)  

 

Portanto a pesquisa e suas técnicas foram realizadas considerando as 

ações relativas aos relatórios e política de sustentabilidade ambiental vigente, 

olhando para os planos passados apenas como referência comparativa, caso 

necessário. 
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3.5.3 Coleta de dados 

 

Segundo Yin (2001), as fontes de evidências mais utilizadas em estudos de 

caso são: documentação, os registros em arquivos, as entrevistas, a observação 

direta, a observação participante, e os artefatos físicos. Considerando que a 

dissertação será um estudo de casos único, avaliativo e de pesquisa qualitativa, o 

planejamento para a pesquisa deverá seguir os seguintes passos: Avaliação 

documental, pesquisa de campo - entrevistas, análise e cruzamento dos dados e 

conclusão. Segundo Godoy (1995), um fenômeno pode ser melhor compreendido no 

contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva 

integrada. Na avaliação documental, foram analisados a política de sustentabilidade 

ambiental, os balanços sociais ou relatórios de sustentabilidade mais recentes da 

organização, com especial atenção aos itens referentes a sustentabilidade 

ambiental.  

 

3.5.4 Roteiro de entrevistas   

 

Para a avaliação junto aos colaboradores em geral foi realizado um guia de 

entrevista com perguntas e tópicos utilizados para o alinhamento do processo semi-

estruturado.   

A escolha de entrevistas semi-estruturada se traduziu em uma forma mais 

adequada para a coleta de dados, uma vez que permitiu aos entrevistados se 

manifestarem de forma espontânea em relação aos temas a serem abordados. A 

entrevista semi-estruturada tem como objetivo principal compreender os significados 

que os entrevistados às questões e situações relativas ao tema de interesse 

(GODOI, 2006). As entrevistas foram orientadas por um “guia de tópicos” para 

fornecer uma linha mestra para as perguntas a serem formuladas, conforme 

orientação de Godoy (2006), assim mesmo que houvesse algum desvio na ordem 

prevista, ter-se-ia a garantia de que nenhum ponto relevante fosse desconsiderado.  

Os principais blocos utilizados no roteiro de entrevista foram: Perfil dos 

entrevistados, conhecimento políticas de sustentabilidade ambiental e o mais 

recente relatório de sustentabilidade, o processo de comunicação, a avaliação do 

papel do líder na comunicação e sensibilização, o conhecimento mídias corporativas 
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de comunicação. Os roteiros de entrevistas estão descritos de forma completa nos 

apêndices A, B e C.  

O protocolo para as entrevistas seguiu orientação de Creswel (2007):foi feita 

inicialmente a apresentação do pesquisador, o objetivo da pesquisa, o aceite da 

empresa em permitir a realização da pesquisa na empresa e em especial naquela 

unidade, a confidencialidade na identificação dos entrevistados, a forma como a 

entrevista transcorreria, os blocos principais de análise. 

Esse protocolo inclui os seguintes componentes: cabeçalho, instruções para 
o entrevistador (declarações de abertura), as principais questões de 
pesquisa, instruções para aprofundar as principais perguntas, mensagens 
de transição para o entrevistador, espaço para registrar os comentários do 
entrevistador e espaço no qual o pesquisador registra notas reflexivas. 
(CRESWELL, 2007) 
 

As informações das 19 entrevistas realizadas foram registradas usando 

notas manuscritas, num total de 34 páginas, gravação das entrevistas em áudio com 

aproximadamente 30 horas de gravação, tomando-se o cuidado para que se 

obtivessem as devidas aprovações das empresas e concordância dos entrevistados. 

Foram realizadas duas visitas em cada unidade, em dias seguidos, sendo que no 

primeiro dia, na parte da manhã, foi feita uma breve integração e visita geral as 

instalações fabris, antes do início das entrevistas.  

 

3.5.5 Perfil do grupo de entrevistados  

  

O perfil dos entrevistados considerados em cada unidade, foi bastante 

heterogêneo para poder capturar a diversidade nas respostas. Como cada unidade 

se apresenta com um formato particular em termos de momento de negócios e na 

forma como foram incorporadas ao grupo empresarial, foi relevante para a pesquisa 

estratificar os entrevistados em relação a função exercida na unidade, o tempo em 

que estavam atuando na unidade e o tempo total de atuação no grupo empresarial, 

conforme mostram as figuras 10 e 11.  

 

FIGURA 10: PERFIL DOS ENTREVISTADOS UNIDADE 1 

Entrevistado  
Tipo de 

atividade 
Tempo na 
empresa  

Tempo de 
trabalho 

na 
unidade  

Tempo de 
entrevista 

1 Coordenação 4 anos  4 anos 70 min 
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2 Operação 8 anos  4 anos 55 min 

3 Operação 8 anos 3 anos  53 min 

4 Operação 4 anos  4 anos 61 min 

5 Operação 4 anos  4 anos 58 min 

6 Gestão  4 anos  4 anos 80 min 

7 Operação 20 anos 4 anos 57 min 

8 Coordenação 2 anos  2 anos 65 min 

9 Administrativo 7 anos  2 meses 70 min 

FONTE: O autor (2020) 

 

Na unidade 1 foram entrevistadas nove pessoas sendo que, cinco vieram de 

outras empresas concorrentes do mercado, exclusivamente para o projeto, quatro já 

eram funcionários da empresa, sendo que desses quatro, dois se juntaram a 

unidade mais recentemente, após o início das operações.  

 

FIGURA 11- PERFIL DOS ENTREVISTADOS UNIDADE 2 

Entrevistado  
Tipo de 

atividade 

Tempo na 
empresa  
gestão 
anterior 

Tempo 
na 

empresa 
atual 

Tempo 
de 

trabalho 
na 

unidade  

Tempo de 
entrevista 

1 
supervisão 0 

2,5 
anos 

2,5 
anos 61 min 

2 operação 0 1 ano 1 ano 48 min 

3 
administrativo 0 

1,5 
anos 

1,5 
anos 58 min 

4 
operação 1 ano 

3,5 
anos 

2,5 
anos 55 min 

5 
operação 15 anos 15 anos 

2,5 
anos 63 min 

6 administrativo 0 1 ano 1 ano 55 min 

7 
supervisão 0 23 anos 

2,5 
anos 68 min 

8 supervisão 0 17 anos 1 mês 65 min 

9 
supervisão 0 

2,5 
anos 

2,5 
anos 72 min 

10 
operação 18 anos 

2,5 
anos 

2,5 
anos  46 min  

Fonte: O autor (2020) 

 

Na unidade 2, dos 10 entrevistados, três já faziam parte da unidade antes da 

aquisição, dois vieram transferidos de outras unidades da empresa e cinco foram 

contratadas já na nova gestão. Isso traz um mix interessante de experiências, o que 
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ajuda a entender o estágio atual versus o estágio anterior em termos de 

entendimento das política e relatórios de sustentabilidade ambiental na unidade.  

 

3.6 ANÁLISE DE DADOS  

 

Ao final do processo de pesquisa, foi possível entender a forma como os 

gestores comunicam e sensibilizam suas equipes para a política ambiental e 

relatório de sustentabilidade, as técnicas de comunicação por eles utilizadas, se as 

técnicas e mídias utilizadas permitiram um entendimento completo da política de 

sustentabilidade ambiental, a forma como se transformaram nas ações e resultados 

preconizados pela organização e se, as ações extrapolaram os “muros” da 

organização, se constituindo em práticas cotidianas fora do ambiente de trabalho.   

O trabalho proporcionou também, um entendimento de quais técnicas de 

comunicação e sensibilização, apresentam resultados mais efetivos, de forma que 

se possa utilizá-las como um conjunto de boas práticas recomendáveis para outras 

organizações, que estão iniciando ou por iniciar a jornada da sustentabilidade 

ambiental. Além disso a foi realizada a análise do conteúdo da documentação 

disponibilizada e presente no website da empresa. O conteúdo descrito tanto na 

politica de sustentabilidade ambiental bem como no relatório anual de 

sustentabilidade foram analisados para a verificação posterior junto aos 

entrevistados, como forma de comparação do conhecimento e da aplicabilidade no 

dia a dia pelos entrevistados.Os dados foram transcritos e compilados em planilha 

adequada de forma que permitiu avaliar e comparar as repostas do grupo de 

gestores, do grupo de colaboradores em geral e dos colaboradores responsáveis 

pelas áreas de comunicação corporativa. Também foi feita uma avaliação 

comparativa das respostas dos entrevistados com as informações contidas nos 

documentos a serem analisados. Estes comparativos, foram fundamentais no 

entendimento da diferença entre a política de sustentabilidade ambiental oficial, a 

forma como os colaboradores entendem a política de sustentabilidade ambiental e a 

coerência e consistência entre as ações práticas tomadas pelos colaboradores. Este 

processo de triangulação entre as informações foi baseado na orientação de 

Creswell (2007) para que se fizesse uma triangulação de diferentes fontes de 

informações de dados, examinando as evidências das fontes e usando-as para criar 

uma justificativa coesa para os temas. 
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Foi seguida também, recomendação de Godoi (2006), para que antes de se 

iniciar o trabalho de campo, o pesquisador conheça um pouco da história, da 

estrutura e do funcionamento da organização. Essa etapa prévia foi realizada 

através de leitura aso documentos disponibilizados pela organização e integração 

através de visita técnica inicial em cada unidade, e foi grande valia para a análise 

posterior dos dados, colocando-as dentro do contexto organizacional adequado.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS DE ENTREVISTAS  

 

O conjunto de informações capturadas durante o processo de visita as 

unidades, entrevistas e análise documental, permitiram uma avaliação rica em 

detalhes para a análise dos dados e posteriores conclusões. Na análise de dados foi 

dedicada uma atenção especial ao fato de que cada unidade tinha uma 

característica peculiar em relação aos seus produtos conforme mostra a figura 12. 

FIGURA 12 – CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES 

 

 Unidade 1 Unidade 2 

Produtos Celulose Papelão ondulado 

Origem Construída pela empresa Adquirida de outro grupo 
empresarial  

Colaboradores Maioria contratados para 
o início do projeto 

Maioria oriundos da 
empresa anterior 

 

A análise de dados tem em sua sequência, uma breve descrição do histórico 

da organização, seus produtos e posicionamento no mercado, bem como o conjunto 

de suas unidades de negócios e sua estreita relação com os temas relacionados à 

sustentabilidade. Logo após as duas unidades analisadas são descritas em suas 

particularidades, similaridades e diferenças e a forma como se inserem no contexto 

geral da corporação. Ao final é traçado um quadro comparativo entre as unidades, 

levando-se em conta o perfil dos entrevistados, a liderança em cada unidade e como 

elas estão inseridas num contexto mais amplo da corporação, apesar das diferenças 

encontradas. Na sequência é analisada a presença de elementos direcionadores de 

sustentabilidade como prática, verificando-se o quanto a política ambiental da 

organização, é transportada para a comunidade.   

 

4.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

O segmento de papel e celulose foi escolhido por representar uma 

importante indústria para o Brasil. O setor de Papel e Celulose, segundo o IBA 

(2017), em 2016, o Brasil era o segundo maior produtor de celulose e oitavo maior 

produtor de papel. Dentro deste cenário, o estado do Paraná sempre teve grande 

tradição e representatividade na extração de madeira nativa, a ponto de quase ter 

levado à extinção a imensa floresta de Araucárias presente na quase totalidade de 
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seu território. Porém, atualmente o estado do Paraná, apresenta grande 

concentração de áreas de reflorestamento, com destaque para o Pinus do qual é o 

maior produtor brasileiro conforme mostra a figura 13.  

 

FIGURA 13 – DISTRIBUIÇÃO DAS FLORESTAS DE PINUS NO BRASIL 2016 

 

FONTE: IBA & Pöyry 2016 

 

 Associado a abundância da madeira como a principal matéria prima para a 

produção de papel, celulose e painéis de madeira (compensados e aglomerados), 

destinados em grande parte para exportação, o estado do Paraná atraiu uma 

significativa quantidade de empresas atuantes nestes segmentos, tanto nacionais 

como multinacionais de pequeno, médio e grande portes, localizadas em 

praticamente todo o território do estado. As figuras 14 e 15 mostram a produção 

relativa de painéis de madeira – MDF, HDF e HB, e a produção de Celulose 

respectivamente.   

 
FIGURA 14 – NÍVEL RELATIVO DA PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE MADEIRA  

                      BRASIL 2016         
          



59 

 

                       
FONTE: IBA & Pöyry 2016 

 

 

 

 

FIGURA 15 - NÍVEL RELATIVO DA PRODUÇÃO DE PAPEL E CELULOSE NO                        
                      BRASIL 2016    
           

                        

FONTE: IBA & Pöyry 2016 

 

Com a pujança da indústria de processamento de madeira em todo o estado, 

uma preocupação frequente e importante, é a que diz respeito a forma como esta 

madeira é extraída, processada e seus subprodutos, distribuídos. Especial atenção é 

dada aos cuidados ambientais que este processe requer. A indústria da madeira já 

foi bastante estigmatizada no passado, como uma indústria que destrói o meio 

ambiente, por conta da derrubada de vastas florestas, em especial no estado do 

Paraná, onde a floresta de Araucárias chegou à beira da extinção.  
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Atualmente, a legislação ambiental e a preocupação com a preservação das 

florestas e de áreas nativas, impede que isso aconteça. A cadeia de extração da 

madeira possui uma série de mecanismos e certificações, para garantir que a 

madeira utilizada em processos de transformação venha em sua totalidade de áreas 

de reflorestamento, sem, portanto, a utilização de matas nativas. A ISO 14000 uma 

ferramenta criada para auxiliar empresas a identificar, priorizar e gerenciar seus 

riscos ambientais como parte de suas práticas usuais, tem caráter bastante 

abrangente e cobre todas as etapas do processo, desde a extração até a 

distribuição dos produtos e destinação de resíduos de maneira sustentável. Para o 

setor de extração de madeira, as certificações mais comumente exigidas são a FSC- 

Forest Stewardship Council. O FSC foi criado em 1993, como resposta às 

preocupações sobre o desmatamento global e o destino das florestas mundiais 

(FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, 2019) e a CERFLOR. 

O Cerflor – Programa Brasileiro de Certificação Florestal – surgiu em agosto 

de 2002, durante o Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva de 
Madeira e Móveis. De acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo 
INMETRO, o Cerflor é uma certificação brasileira que promove o manejo 
florestal sustentável no país (CERFLOR, 2002). 

 

As informações previamente apresentadas sobre o segmento de papel e 

celulose, mostram a relevância do segmento para indústria brasileira, um segmento 

bastante regulamentado por sua atuação junto ao meio ambiente e em especial um 

segmento de relevância global.  

 

4.2 A ORGANIZAÇÃO    

 

As unidades pesquisadas, pertencem a um grupo empresarial de grande 

porte do segmento de papel e celulose, com atuação fabril em grande parte do 

território brasileiro. Seus principais produtos são de base florestal, produção de 

celulose, papéis para embalagens, papel cartão, papel kraft e papel reciclado e 

embalagens em papelão ondulado e sacos industriais. A produção da empresa vem 

em sua maior parte de florestas cultivadas, nos estados do Paraná e Santa Catarina. 

Procura atuar de  forma sustentável em suas operações, integrando toda a cadeia 

produtiva, desde as atividades florestais até as industriais, baseando-se nesse 

conceito integrado para preservar a biodiversidade e o equilíbrio ecológico dos 

ecossistemas das regiões onde atua, e também com processos de governança bem 
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estabelecidos em toda sua cadeia de negócios. Nesta direção, a empresa edita 

anualmente um Relatório de sustentabilidade, elaborado de acordo com a (norma) 

GRI – Global Reporting Initiatives Standards.  

Em sustentabilidade a empresa apoia voluntariamente os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), iniciativa da Organização das Nações Unidas 

(ONU) para engajar a sociedade em uma agenda voltada aos maiores desafios 

mundiais nessa área, sistema de gestão ambiental certificado pela ISO 14001, entre 

outras certificações de destaque neste segmento como a CERFLOR e FSC® (FSC-

C022516) – Forest Stewardship Council®, entre outras como mostra a figura 16.  

 

FIGURA 16: CERTIFICAÇÕES DA EMPRESA  

CERTIFICAÇÕES  ESCOPO  

CERFLOR  

É uma certificação brasileira, reconhecida internacionalmente pelo Program for 
the Endorsement of Forest Certification (PEFC), voltado para o manejo florestal 

sustentável. Suas normas foram elaboradas pela Comissão de Estudos 
Especial de Manejo Florestal (CEE) e são integradas à Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e ao Inmetro. O certificado atesta que o 
empreendimento realiza o cultivo de eucalipto e pínus em conformidade com 

requisitos ambientais, sociais e econômicos que compõem os cinco Princípios 
do CERFLOR. 

OK Compost 
É uma certificação belga que garante que o saco de papel se decompõe 

completamente em até 12 semanas, sem oferecer risco de contaminação ao 
meio ambiente. 

American 
Institute of 

Banking (AIB) 

O reconhecimento atesta os processos adotados pela empresa em seu 
Programa de Embalagens para Alimentos, que garante a integridade da sacaria, 

suas condições sanitárias e a saúde do consumidor final 

FSSC 22000 

É uma das mais avançadas normas utilizadas para assegurar a procedência do 
papel para embalagem de alimentos. A certificação foi criada tendo como base 
a ISO 22000, complementando-a ao especificar claramente os pré-requisitos 

necessários para a produção de embalagens que garantam segurança à saúde 
do consumidor final. Determina pré-requisitos como limpeza e organização da 

área produtiva, além de controles de qualidade da água, ar e pragas, 
necessários à produção de embalagens para alimentos. 

ISEGA 
Garante a qualidade do papel usado para a produção de embalagens que 

entram em contato com alimentos. 

ISO 14001 
Define os requisitos mais importantes para uma empresa estabelecer e operar 
um Sistema de Gestão Ambiental. É reconhecida mundialmente como meio de 

melhorar o desempenho ambiental e de controlar custos das organizações. 

ISO 9000 
Possui diretrizes que asseguram um modelo de gestão capaz de garantir a 

uniformidade do produto. Engloba todas as etapas dos processos relacionados 
à qualidade, desde o projeto até a entrega do produto final. 
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ISO 50001 

Estabelece parâmetros internacionais para os processos de fornecimento, 
utilização e consumo de energia para melhoria de desempenho em 

organizações industriais, comerciais e institucionais, visando a reduzir custos, 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) e outros impactos ambientais 

OHSAS 18001 
Permite sistematicamente controlar e melhorar o nível do desempenho da 
gestão da saúde e da segurança, com foco na integridade física de seus 

colaboradores e parceiros. 

FONTE: Adaptado de website da empresa – O autor (2019) 

 

A empresa ainda apresenta uma política de sustentabilidade bastante 

abrangente conforme mostra a figura 17. 

FIGURA 17: PILARES DA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 

 

FONTE: Adaptado de website da empresa – O autor (2019) 

1

Buscar a qualidade competitiva, visando à melhoria sustentada dos seus resultados, 

pesquisando, desenvolvendo e aperfeiçoando continuamente processos, produtos e 

serviços, existentes e novos, para atender às expectativas de clientes, colaboradores, 

acionistas, comunidade e fornecedores e dos demais públicos de relacionamento.

2
Promover a colaboração com clientes, fornecedores, academia e outras partes 

interessadas na busca por inovação para os produtos e os processos e por melhorias 

para a cadeia de valor.

3
Garantir a valorização da base florestal a partir de sua transformação em produtos 

sustentáveis e competitivos.

4
Assegurar o suprimento de madeira plantada para as suas unidades industriais de 

forma sustentada, sem agredir os ecossistemas naturais associados, nas operações 

próprias e em fomentados.

5 Praticar e promover a reciclagem de fibras celulósicas em sua cadeia produtiva

6

Evitar e prevenir a poluição por meio da redução dos impactos ambientais 

relacionados a efluentes hídricos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas, 

considerando constantemente esses elementos na manutenção e na melhoria de 

processos produtivos, no desenvolvimento e no aperfeiçoamento de produtos, em 

operações florestais e logísticas, e no monitoramento de fornecedores críticos em 

função de aspectos econômicos e socioambientais.

7
Buscar aplicar as mais eficientes e atuais tecnologias e soluções de engenharia na 

implantação de novos projetos e empreendimentos, zelando pela proteção da saúde 

humana, dos recursos naturais e do meio ambiente.

8
Promover o crescimento pessoal e profissional dos seus colaboradores e a busca da 

melhoria contínua das condições de trabalho, saúde e segurança.

9
Promover uma cultura de disseminação da ética e desenvolver as melhores práticas de 

governança corporativa.

10

Observar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e orientar suas ações e seus investimentos para o 

fortalecimento dessa agenda, agindo de modo afirmativo em favor do desenvolvimento 

socioambiental positivo dos locais onde atua.

11
Praticar a responsabilidade social com foco nas comunidades onde atua de acordo 

com a plataforma de investimento social privado, com base nas linhas de atuação de 

desenvolvimento local e educação.

12
Atender à legislação e às normas aplicáveis ao produto, ao meio ambiente, à saúde e 

à segurança

13
Assegurar que as operações da companhia busquem constantemente a redução das 

emissões de gases de efeito estufa (GEEs).

PILARES DA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
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4.3 A UNIDADE 1    

 

A Unidade 1 é um empreendimento novo construído pela empresa, 

concebida no estado da arte em termos de sustentabilidade. Em seu processo de 

trabalho, 100% da energia consumida é gerada internamente e ainda com sobras 

que são incorporadas ao sistema elétrico. A grande maioria dos empregados foi 

contratada de outras empresas do segmento de papel e celulose, em sua grande 

maioria empresas que também tem uma visão e atuação para a sustentabilidade 

ambiental, como é característico das empresas de grande porte deste segmento.  

 

4.3.1 Características culturais do grupo de empregados da Unidade 1. 

 

O grupo de empregados da unidade 1 é um grupo bastante heterogêneo. A 

planta em seus quatro anos de operação se caracteriza por um conjunto de 

profissionais oriundos em sua maioria de outras empresas do segmento de papel e 

celulose, contratados exclusivamente para esta operação. Dos nove entrevistados, 

cinco vieram de outras empresas do mercado, exclusivamente para o início do 

projeto, quatro  já eram funcionários da empresa, sendo que desses quatro, dois se 

juntaram a unidade mais recentemente.  

O segmento de papel e celulose em geral, apresenta uma diversidade de 

empresas de pequeno, médio e grande portes, familiares e multinacionais, bem 

como estão espalhadas por diversas regiões do país, com características culturais 

peculiares a estas regiões. Essas características trazem por si só uma 

complexidade, devido a diversidade de abordagens de liderança e sustentabilidade, 

advindas de culturas empresariais distintas. Isso fica claramente evidenciado na fala 

de alguns dos entrevistados. “Comparado com a empresa em que trabalhava, eu 

entendo que a empresa está no mesmo nível. Acho difícil que uma empresa nos 

dias de hoje, não cumpra as exigências legais” (entrevistado 01). 

A grande maioria veio de outras empresas, o que cria uma grande 
diversidade cultural. Ainda estamos na fase de construção de uma cultura, 
estamos em uma renovação. Agora que estávamos em fase de 
consolidação, também estamos em plena expansão com a construção de 
uma nova fábrica, aqui no site (entrevistado 06) 

 

Outro ponto a ser destacado, é o papel da liderança neste processo de 

aculturação. Entre os nove entrevistados, três ocupam o cargo de 
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coordenação/gestão e todos vieram de outras empresas para este projeto. Embora 

entendam a importância e a necessidade de uma abordagem mais focada na 

sustentabilidade, também reportam uma priorização direcionada nas novas 

instalações que estão sendo construídas, assim, por entenderem que de certa 

forma, tanto os que vieram de fora da empresa para o projeto como os que já faziam 

parte do grupo, por já possuírem conceitos e boas noções de sustentabilidade, o 

processo caminha naturalmente. “O fato de muitos terem vindo com a cultura de 

sustentabilidade arraigada de outras empresas, o básico já está feito, precisam 

entender apenas as diferenças daqui”(entrevistado 08). “O gerente geral, incentiva, 

mas também concorre com outras demandas da empresa” (entrevistado 08). 

Não é desculpa, mas hoje a gente toma muito cuidado [do que exigir] dos 
gestores e empregados, pois eles estão muito sobrecarregados. O tema de 
sustentabilidade está sempre presente nas reuniões, as decisões são 
tomadas preservando os valores de meio ambiente, mas o papel deles 
como disseminadores, influenciadores, não está maior por conta das 
prioridades. Eles praticam no dia a dia, mas hoje a sustentabilidade, não 
está na linha de prioridade (entrevistado 06) 

 

É importante observar que a unidade que iniciou as atividades em 2016, tem 

como foco principal o atingimento de sua capacidade operacional plena e também o 

início da construção de duas novas operações no site. Isso tem deixado o tema da 

comunicação e motivação para a sustentabilidade ambiental em segundo plano, 

deixando as ações de sustentabilidade ambiental por conta das atividades e metas 

do dia a dia, restritas as áreas específicas de atuação.  

Ainda tem muita gente que faz porque mandam, não entendem que é uma 
cultura que precisa ser desenvolvida.  Ainda falta um “corpo a corpo”. Vejo 
muitos operadores preocupados com o mundo deles. Se preocupam mais 
com a área deles sem perceber o impacto em outras áreas. Precisamos 
trabalhar para que as pessoas entendam o impacto das atividades no dia a 
dia no todo (entrevistado 01). 

  

Embora a organização esteja atuando com foco nas atividades de 

consolidação da performance operacional, existe uma consciência, em especial por 

parte dos gestores, de que é importante e necessário trabalhar para que os 

operários enxerguem além de suas áreas e atividades rotineiras. 

 

4.3.2 A Comunicação para a sustentabilidade 

 

A unidade 1 tem um profissional de comunicação corporativa alocado na 

planta. Em geral a comunicação corporativa faz os comunicados gerais da 
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corporação como um todo, mas também tem o papel de apoiar as lideranças nas 

necessidades locais de comunicação. Apesar da empresa possuir programas e 

ferramentas bastante consolidados, o e-mail foi apontado pelos entrevistados como 

a principal forma de comunicação, tanto para a sustentabilidade como para as 

comunicações em geral.  

Além disso estão presentes na unidade, os tradicionais quadros de avisos ou 

murais e banners de informação que atendem todo tipo de comunicação necessária 

ao funcionamento da planta. Também utilizam a TV corporativa. Outra ferramenta 

que vem ganhando destaque é um aplicativo de comunicação baseado em 

tecnologia similar as mídias sociais, no qual todos podem criar um perfil e postar 

suas atividades dentro e fora da empresa. Vamos chamá-lo aqui de “aplicativo 

empresa”. Ele tem caráter voluntário, e é uma forma de maior interação com o 

público interno. Através dele são veiculadas campanhas, promoções, concursos e 

atividades diversas. Não foi observado um quadro, mural ou espaço específico para 

a sustentabilidade.  

O básico é comunicado por email, mural e TV corporativa. São as 3 mídias 
mais usadas em conjunto. Temos o aplicativo empresa, que não pode ser 
acessado externamente via app, só para funcionário. Todos podem postar. 
Dependendo da campanha tem uma premiação para incentivar acesso e 
interação. Cada unidade tem seu perfil no aplicativo empresa (entrevistado 
9). 
 
Em pesquisa de comunicação realizada percebemos que as pessoas 
prestam mais atenção ao email, mural e TV. Temos que prestar atenção ao 
público. O operacional é mais atento para mural e TV. O Mural tem sido 
mais efetivo. Para o público administrativo o email, funciona melhor 
(entrevistado 9)  
 

Um quadro com informações da política ambiental, grande e visível está 

instalado em um gramado logo na entrada, no trajeto entre a portaria principal e a 

recepção, porém, as informações lá colocadas são pequenas e de difícil 

visualização, uma vez que não há um caminho que leve até ele. O Acesso tem que 

ser feito passando por cima do gramado, o que parece não fazer sentido. Já na 

recepção, há um banner bem visível, com os valores da empresa sendo que um dos 

6 valores diz respeito especificamente à sustentabilidade. 

Anualmente, no mês de junho, é realizado o mês do meio ambiente em 

todas as unidades da empresa. Esse evento tem caráter corporativo, abrangendo 

todas as unidades da empresa. Cada unidade também realiza ações específicas em 

paralelo à programação corporativa. “Todo ano fazemos no mês de junho, o mês do 
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meio ambiente. Este ano, fizemos uma campanha toda quarta-feira do mês... Já 

fizemos uma remada ambiental para limpeza do rio” (entrevistado 9).   

Embora esta comunicação seja aplicada a toda organização, ainda parece 

existir uma lacuna entre o que se comunica e o que se apreende desta 

comunicação. Recentemente a empresa divulgou algumas iniciativas chamando a 

participação do pessoal operacional. A fala do entrevistado 9 deixa clara a 

comunicação feita sem grande preocupação em envolver a liderança e as pessoas 

em sua concepção. 

Internamente a área de comunicação se posiciona de maneira 
independente da área de meio ambiente pois sabem que as ações, são 
importantes, tenham ou não o apoio da área de meio ambiente, realizamos 
as inciativas corporativas previstas (entrevistado 9).  
 
Na Planta algumas pessoas se inscreveram na remada ambiental e nas 
visitas externas, e não foram no dia marcado. Nas ações para a 
comunidade na planta as pessoas não participam. Nas unidades da cidade 
o pessoal participa muito (entrevistado 9). 
 

Foi observado durante as entrevistas, que a não participação do pessoal nas 

atividades junto à comunidade se deve em grande parte pelo fato da liderança não 

apoiar e motivar o pessoal, em reforço à comunicação corporativa.  

Interessante observar que embora a empresa tenha uma política ambiental 

bastante consolidada, reconhecida externamente por isso, seria natural inferir que o 

público interno também tenha um conhecimento e engajamento pleno da estratégia, 

políticas, ferramentas, atividades e inciativas de sustentabilidade, realizadas pela 

organização. Durante as entrevistas, porém, há uma clara constatação de que isso 

não ocorre de forma sistemática.  

o pessoal de fábrica não tem familiaridade com os termos, ODS e outros. A 
nova área de sustentabilidade tem este papel de promover as ações, 
mostrar a contribuição da empresa. Por exemplo, “Plantamos mais do que 
colhemos árvores, Nossa contribuição é mais benéfica do que maléfica” 
mas poucos sabem disso (entrevistado 1) 
 
acredito que apenas uns 60% sabe o quanto as ações do dia a dia 
impactam na política de sustentabilidade. Acho muito pouco e acredito que 
o que falta para chegar no 100%, é pegar a política e mostrar o impacto da 
ação de cada um na política de sustentabilidade (entrevistado 1) 

 

Outras evidências sobre as lacunas de comunicação estão na divulgação da 

política ambiental, bem como dos relatórios de sustentabilidade. Em geral os 

relatórios são muito bem elaborados e seguem a estrutura e as diretrizes gerais do 

GRI – Global Reporting Initiatives, citam a adesão da empresa aos ODS-Objetivos 

de desenvolvimento sustentáveis da ONU, e uma série de métricas, programas e 



67 

 

ótimos resultados de sustentabilidade ambiental, bem como sociais e econômicos, 

entre outros. Ao se analisar os relatórios e a forma como são apresentados aos 

empregados, observa-se que existe apenas uma divulgação da publicação deste 

relatório, direcionando para o website da empresa caso os empregados desejem 

conhecê-lo, para mais detalhes. Como o relatório apresenta termos bastante 

técnicos, tem sua compreensão dificultada para os empregados com nível 

educacional mais baixo. Em relação a divulgação da política ambiental, embora ela 

seja divulgada com maior ênfase, afixada em quadros e murais de avisos, colocadas 

em destaque na entrada da planta, ela parece não ser revisitada ou lembrada 

constantemente, além do fato de também ser de difícil leitura. Um exemplo da 

dificuldade apareceu claramente nas entrevistas, nas quais foram evidenciados 

apenas o conhecimento da existência da política, porém, poucos souberam citá-la. 

Apenas trouxeram informações mais genéricas tais como, a empresa investe no 

meio ambiente, ou a empresa é preocupada com os resíduos, a empresa apoia a 

comunidade, sem, no entanto, citarem termos mais específicos da política. Quando 

perguntados sobre o relatório de sustentabilidade, o desconhecimento é maior. 

Poucos o conheciam e sabiam citar algum ponto ou informação nele contidas.  Ao 

serem questionados sobre os temas que fazem parte da política de sustentabilidade 

e do relatório de sustentabilidade, muitas foram as respostas negativas.  

(...)Não conheço e nem nunca ouvi falar internamente de ODS e GRI, 
presentes nos relatórios de sustentabilidade. Nunca teve informação a 
respeito. ISO14000 também não me lembro bem do que se trata, conheço 
bem a ISO9000 (entrevistado 2). 
 

Outros entrevistados apresentaram os mesmos discursos. (...) “ODS, GRI? 

Nunca ouvi falar. Lembro que vi alguma coisa escrita na política de sustentabilidade, 

mas que foi por curiosidade minha mesmo” ( entrevistado3). (...) “Não sei o que é e 

nem ouvi falar de ODS e GRI” (entrevistado 4).  

Embora a comunicação corporativa tenha seu papel claramente definido, é 

também papel da liderança, reforçar e apoiar a comunicação junto ao público 

operacional, no sentido de motivá-los e encorajá-los.  

Os gerentes podem administrar a ação diretamente, podem administrar 
pessoas para encorajá-las a realizar as ações necessárias e podem 
administrar informações para influenciar as pessoas a executarem as ações 
necessárias (MINTZBERG, et al., 2007) 
 

 A comunicação realizada corpo a corpo, pela liderança, podem enfatizar e 

alavancar a conscientização e mobilização pela sustentabilidade ambiental entre 
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outros temas. As falas mostram como o conhecimento nas organizações é 

mobilizado através do discurso. (PATRIOTTA, 2003 ).  

Quando questionados a respeito da forma como recebem as informações de 

sustentabilidade através de suas chefias imediatas, os entrevistados trouxeram à 

tona mais uma lacuna de comunicação. As falas dos entrevistados reforçam a 

necessidade de a liderança assumir um papel de protagonistas pela comunicação, 

não deixando apenas à cargo da área de comunicação. “A liderança tem papel muito 

importante, se ela não comunicar o pessoal vai saber pela rádio peão. A liderança 

não se sente dona do processo, eles pensam que comunicar é responsabilidade da 

área de comunicação “(entrevistado 9). “Imagino que os líderes não falam bastante 

de sustentabilidade, porque acredito que como a fábrica é muito nova, não tenha 

mais tanta necessidade” (entrevistado 3). 

Outro ponto a ser observado é que parece não haver profundidade na 

retransmissão dos comunicados para a sustentabilidade. Isso parece ocorrer por 

conta da não priorização do tema nesta unidade, visto as prioridades atuais recaem 

na consolidação da operação e produtividade da planta. Outro ponto que contribui 

para isso é o fato de que não há um conjunto de metas específicas mais robusto, 

focados na sustentabilidade, a menos dos pontos que impactam na operação. A falta 

de uma cobrança mais específica para a sustentabilidade ambiental por parte da 

liderança faz com que o tema fique de certa forma, em segundo plano.   

Os chefes cobram bastante: “Deus o livre se eu deixar vazar alguma coisa e 
contaminar “. O trabalho de conscientização não é muito forte como é o de 
segurança (entrevistado 2) 
 
Atuação da chefia vem por cascata pela hierarquia para os operadores 
líderes, mas na maioria por email. Recebem do líder oralmente, boca a 
boca, mas nada muito robusto (entrevistado 4) 
 

A liderança da unidade também parece não estar sendo sensibilizada, 

motivada para a sustentabilidade ambiental por seus chefes imediatos. O foco 

parece estar bastante direcionado para a operação, comprometendo as atividades 

de sensibilização e motivação em todos os níveis. Isso é claramente posicionado por 

entrevistados que tem funções de liderança.  

Nosso papel é execução, é cumprir o que vem de cima. Recebo cobrança 
para manter os parâmetros e condições ambientais no sentido de atender 
as especificações”. A parte de conscientização fica à cargo da área 
corporativa (entrevistado 5) 
 

Sobre a disseminação através da liderança:  
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“Não é desculpa, mas hoje a gente toma muito cuidado do que exigir dos 
gestores pois eles estão muito sobrecarregados. O tema de 
sustentabilidade está sempre presente nas reuniões, as decisões são 
tomadas preservando os valores de meio ambiente, mas o papel deles 
como disseminadores, influenciadores não está maior por conta das 
prioridades. Eles praticam no dia a dia, mas hoje não está na linha de 
prioridade (entrevistado 6) 
 
Nós como gestores não conseguimos chegar nisso (uma comunicação 
efetiva de sustentabilidade) pois temos tantas coisas na frente para fazer 
que [acaba ficando]. Falamos bem a linguagem em cima, mas embaixo não 
falamos. Não temos uma sinergia de iniciativas para que isso chegue no 
chão de fábrica (entrevistado 6).  
 

Ainda assim , há um reconhecimento da importância desta comunicação 

pela liderança por parte da empresa, como demonstrado pela fala de um dos 

entrevistados: ”A liderança tem papel muito importante, se ela não comunicar o 

pessoal vai saber pela rádio peão. Hoje vejo que a liderança não se sente dona do 

processo, eles pensam que comunicar é responsabilidade da área de comunicação” 

(entrevistado 9). O fato de a liderança não atuar ativamente nos temas de 

sustentabilidade ambiental e mantendo o foco principal nos processos, na operação 

e na segurança, mostra que a sustentabilidade ambiental ainda está sendo tratada 

como um apêndice ao processo de trabalho.  

Embora não seja uma ferramenta específica para a sustentabilidade 

ambiental, e sim para a segurança do trabalho, outra ferramentas que utilizam para 

comunicações é o DDS- Diálogo Diário de Segurança, na qual aproveitam um 

espaço para eventualmente falar do assunto de sustentabilidade, porém sem muito 

foco, pois a pauta da segurança é prioritária. Como esta reunião é diária, sempre no 

início de cada turno de trabalho, ela é uma forma bastante simples e eficaz para a 

aproximação da liderança com os operários. Ainda assim o tema da sustentabilidade 

ambiental não é o foco principal desta reunião. Essa reunião poderia servir de 

modelo para os temas de sustentabilidade ambiental com as devidas adaptações de 

frequência e de conteúdos, indo além das ações emergenciais do dia a dia. (...) 

“sempre tem DDS sobre o assunto. Ele fala de meio ambiente, segurança, coleta 

seletiva, todos os dias em 3 turnos no início de cada turno” (entrevistado 7). Outro 

entrevistado cita a atuação do DDS. 

Nos DDS – Diálogos Diários de Segurança, sempre tocam no assunto de 
sustentabilidade, provocam o pessoal. Os temas não são pré-definidos, 
cada dia uma área distinta fala, com tema livre. Pede para que falem 
sempre de temas que impactam o dia a dia (entrevistado 1) 
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Além do fato de que as chefias não se apropriaram adequadamente da 

comunicação e sensibilização, e da falta de foco e priorização para a 

sustentabilidade ambiental, as mensagens veiculadas sejam, por e-mail, ou 

divulgadas através dos quadros e murais, não estão sendo traduzidas em uma 

linguagem acessível público de menor nível escolar.  

As comunicações vêm com mensagens que não são tão simples, e por isso 
não são devidamente traduzidas e repassadas aos colaboradores. Por 
exemplo: recentemente a empresa chamou os funcionários para participar 
por e-mail, de uma ação para a comunidade e como os líderes não 
reforçaram a importância, a adesão foi bastante baixa, muitas pessoas nem 
ficaram sabendo da inciativa (entrevistado 8).  
 

Um exemplo desta comunicação pode ser verificado em um dos itens da 

política ambiental.  

Observar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU) e orientar suas ações e seus 
investimentos para o fortalecimento dessa agenda, agindo de modo 
afirmativo em favor do desenvolvimento socioambiental positivo dos locais 
onde atua. (política de sustentabilidade ambiental da empresa) 
 
Evitar e prevenir a poluição por meio da redução dos impactos ambientais 
relacionados a efluentes hídricos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas, 
considerando constantemente esses elementos na manutenção e na 
melhoria de processos produtivos, no desenvolvimento e no 
aperfeiçoamento de produtos, em operações florestais e logísticas, e no 
monitoramento de fornecedores críticos em função de aspectos econômicos 
e socioambientais. (política de sustentabilidade ambiental da empresa) 
 

Desta forma com uma linguagem mais rebuscada, por melhor que sejam as 

políticas, metas e inciativas para a sustentabilidade ambiental, ela não atinge este 

público de forma efetiva, ficando as ações de sustentabilidade ambiental restritas as 

operações do dia a dia, sem muita abrangência.  

Hoje o e-mail é mais utilizado, mas não é o mais efetivo pois tem 
competição de várias outras mensagens. Muitas vezes o líder não reforça, 
não traduz a mensagem. Existe também um clipping diário que traz 
mensagens de mercado. Algumas vezes mostra que a sustentabilidade é 
importante para a empresa, mas como ele também vem por e-mail acaba 
sofrendo a competição com outros assuntos (entrevistado 8).  
 
A nossa comunicação não é efetiva. Muita comunicação via e-mail, para a 
alta gestão até chega. O pessoal do campo e de operações, não param 
para ler e-mails. Só olham o que parece ser mais importante. A gente tem 
que arranjar um jeito de chegar até eles. Nisso a gente não está sendo feliz. 
Um exemplo é a política de sustentabilidade. Ela é muito longa, deveria ser 
bem mais enxuta e a partir dela, desenvolver melhor. Tem 20 sentenças ali, 
o pessoal tem preguiça de ler. Nós não estamos falando a linguagem deles, 
fazendo a mensagem chegar neles (entrevistado 6). 
 
Acho que a linguagem está muito difícil, letras pequenas, texto grande e 
complexo e locais inadequados. Nós pecamos na comunicação com o 
nosso público interno. Quando vem uma nova diretriz do corporativo, o 
pessoal da comunicação espalha os comunicados sem muita preocupação 
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com o local, acesso. Na alta gestão entendo que está muito bem 
disseminado, mas no chão de fábrica não.  Para mim, a forma de se 
comunicar está errada (entrevistado 6). 

São relatados, em especial pelos entrevistados que ocupam cargos de 

liderança, uma preocupação com a comunicação que é passada aos colaboradores 

de maneira mais sistemática. Parece claro que a empresa de alguma maneira 

consegue atingir o público operacional em sua mensagem de preocupação e 

respeito pelo meio ambiente, seja através da integração, dos murais, quadros de 

informação, website, ferramentas de desenvolvimento de pessoas (portal escola de 

negócios), mídia social interna, aplicativo empresa e das áreas de comunicação 

corporativa e meio ambiente, porém, o aprofundamento da informação fica muito à 

mercê da boa vontade e interesse de cada um dos empregados, que somado a falta 

de tempo, falta de foco, dificuldade de entendimento dos termos e palavras 

utilizadas nos documentos, não acessam as informações. Desta forma conhecem 

algumas iniciativas, sabem da preocupação e ação da empresa para a 

sustentabilidade ambiental, mas não conseguem citar detalhes das ações e 

iniciativas. Parece haver um sentimento de que, quem está mais próximo das 

iniciativas, ou ainda mais próximo da liderança, consegue ter uma visão mais 

abrangente e participação mais efetiva. Neste sentido, a atuação da liderança na 

tradução para uma linguagem mais próxima do dia a dia, mostrando não só o que se 

faz, mas como tem feito, não tem se mostrado efetiva. 

Eu já passei um email com a instrução. Quem comunica tem que ir até o 
campo, fazer o corpo a corpo e garantir que a mensagem foi entendida. 
Quanto da mensagem chega? Por Exemplo: Se perguntar para o pessoal :A 
Empresa, é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente? a 
resposta será sim. E como ela faz isso? Poucos irão responder 
(entrevistado 6) 
 
Temos o portal escola de negócios que tem cursos diversos para a 
sustentabilidade e também, o que a empresa espera dos colaboradores, 
mostrando não só o que fazer, mas como faz, desde a preocupação com as 
florestas, passando pelo reaproveitamento dos resíduos, logística reversa. 
Tem uma área específica para a sustentabilidade mostrando as ações que a 
empresa tem feito para a sustentabilidade. Existem cursos elegíveis, e 
também os obrigatórios para segurança e sustentabilidade (entrevistado 1).  
 
A empresa em relação a comunidade é bastante ativa, muitos projetos para 
recuperação de áreas, parques, população indígena, porém, a participação 
fica mais restrita as pessoas que têm mais acesso as áreas, como o 
corporativo, meio ambiente, comunicação. Há a comunicação formal, porém 
não o reforço (entrevistado 8). 

 
 

Foi verificado pelas observações e entrevistas realizadas que a empresa tem 

um conjunto robusto de meios de comunicação estabelecidos em nível corporativo, 
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porém ainda existem lacunas importantes no que diz respeito ao reforço desta 

comunicação por parte das lideranças. Existe um sentimento de que a comunicação 

para a sustentabilidade ambiental não é foco primordial da liderança no momento 

atual pelo qual a unidade passa, de consolidação das operações e início de 

construção de outras duas unidades no site. Ainda assim, várias iniciativas são 

tomadas por parte da comunicação corporativa, sem, no entanto, considerar a 

atuação e suporte da liderança. Isso, embora mantenha a comunicação ativa, causa 

acomodação das lideranças para este processo, deixando a mensagem a ser 

passada, fraca e superficial.  

 

4.3.2 A importância da sustentabilidade ambiental na visão dos entrevistados 

 

Como mostrado anteriormente no capítulo 4.1, a organização atua num 

segmento que é altamente exigido por regulamentações ambientais. Ao mesmo 

tempo a empresa se posiciona corporativamente, como líder em seu segmento não 

somente no cumprimento da legislação e das necessidades de mercado, mas 

principalmente pelo fato de ir além da legislação, mostrando preocupação com os 

temas de sustentabilidade em sentido mais amplo, tanto nos temas econômicos, 

socias e principalmente os relacionados a proteção ambiental.  

Isso é evidenciado pelas certificações ambientais como a ISO14000, 

ISO50001, OSHAS18001, FSC, Cerflor, por ter aplicação voluntária aos ODS- 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, utilizar as diretrizes do GRI- 

Global Reporting Initiatives para a confecção de seus relatórios de sustentabilidade, 

entre outras certificações e iniciativas. Embora a atuação da empresa nos meios 

externos seja relevante, o conhecimento interno das práticas e iniciativas, advindos 

por parte da liderança, ainda é baixo. Neste sentido, é possível avaliar através da 

pesquisa, o quanto a liderança vem atuando para a sustentabilidade ambiental, 

através das falas dos entrevistados. 

Separar bem o resíduo e depois atravessar na faixa nas ruas da unidade, 
aqui o pessoal faz isso, mas quando vai na cidade não faz. ...Quantos por 
cento da cidade está diretamente e indiretamente ligada à empresa? 
Altíssima porcentagem (entrevistado 6). 
 
Por que na fábrica e na cidade as pessoas agem de forma diferente? É 
porque ainda não virou valor. Se fosse valor, a pessoa multiplicava lá fora. 
A liderança tem um papel que poderia desempenhar melhor para estimular. 
Tem havido ações na cidade, mas falta ainda, chegar no ponto de 
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transformar as pessoas, entenderem de forma efetiva e que sejam 
multiplicadores (entrevistado 6).  
 
 

A análise das falas, mostra em geral que, embora a empresa tenha políticas, 

programas, e práticas sólidas de sustentabilidade ambiental, não foi verificado 

durante as entrevistas e visitas a planta, uma abordagem uniformemente 

sistematizada para a sustentabilidade ambiental. A fala de um dos entrevistados 

com função de liderança mostra este viés. 

Eu vejo que ainda não está [a sustentabilidade] incluída nos valores da 
empresa. Há uma preocupação acima do mercado e concorrentes do 
mercado, retorno para a comunidade, mas enxergo que a liderança ainda 
tem resistência, ainda não colocam efetivamente o tema. Ele compete com 
outros temas a serem passados. É pontual, não é sistêmico. Tem pessoas 
que são engajadas, mas muitas outras ainda não. Não há uniformidade 
(entrevistado 8)  

 

Além disso, a análise das falas de outros entrevistados, reforça este ponto e 

mostra que em alguns casos a liderança aborda temas relativos à sustentabilidade 

ambiental com mais ênfase. “O chefe sempre faz DDS sobre o assunto. Fala de 

meio ambiente, segurança, coleta seletiva, todos os dias nos 3 turnos, no início de 

cada turno” (entrevistado 7), e em outros casos tratados apenas de forma superficial. 

”Recebo informações do líder oralmente, boca a boca, mas nada muito robusto. 

Repassam apenas num sentido mais informativo do que de conscientização” 

(entrevistado 3), e em alguns outros, sequer foram citados.  “Não dá tempo de falar 

com os colegas sobre os temas ambientais. Tem muito trabalho de controle e 

falamos apenas sobre o processo” (entrevistado 5). Estas falas reforçam uma maior 

preocupação com o controle dos processos e não da sustentabilidade em si.  

O fato de a unidade ser a mais nova e mais moderna do grupo, já tendo sido 

construída com os conceitos de sustentabilidade incorporados, traz uma sensação 

de que os processos relativos a sustentabilidade são automáticos, não necessitando 

de maiores interferência, fato este, que não se sustenta ao longo das entrevistas.” 

Os líderes não falam bastante de sustentabilidade, a fábrica é nova não há 

necessidade. Na outra planta, mais antiga, tem uma preocupação maior com isso” 

(entrevistado 3). Em contrapartida alguns colaboradores entrevistados relatam que, 

justamente pelo fato de a unidade ser mais nova, ainda precisa de muitas atividades 

de divulgação e treinamentos. A comunicação mais relevante tem sido feita através 

da área de comunicação corporativa, porém, sem o devido reforço por parte da 

liderança. “As informações que recebo são mais corporativas. Do chefe, recebo em 
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reuniões específicas sobre parâmetros que causam impacto somente dos itens com 

que trabalhamos na área” (entrevistado 5). 

Como a unidade ainda é nova, precisa de mais divulgação, eventos para 
propagar a importância do meio ambiente. Precisaria se trabalhar com 
comunicações mais frequentes. Só tenho visto e-mails e divulgações mais 
esporádicas (entrevistado 4).  
 

Existem outras repostas que vão na mesma direção, a de se fazer apenas o 

que é pedido. “Eu não percebo uma ação de conscientização da minha chefia da 

mesma forma que percebo com a segurança” (entrevistado 2). 

Atuação da chefia vem por cascata pela hierarquia para os operadores 
líderes, mas a maioria por email. Recebem do líder oralmente, boca a boca, 
mas nada muito robusto. Repassam apenas num sentido mais informativo 
do que de conscientização (entrevistado 3). 
 
Nosso papel é execução, é cumprir o que vem de cima. Recebe cobrança 
para manter os parâmetros e condições ambientais no sentido de atender 
as especificações. A parte de conscientização fica à cargo da parte 
corporativa (entrevistado 5). 

 

Interessante observar a fala de um dos entrevistados, que tem papel de 

gestão, sobre o tema de se fazer sentido e criar valor para as pessoas, unidade e 

comunidade. Ele reforça a sensação de que a liderança está bastante atarefada com 

outras prioridades. Esse foco em outras atividades, certamente faz com que o tema 

da sustentabilidade ambiental fique em segundo plano, uma vez que se percebe 

claramente que, embora exista nos discursos uma preocupação com a 

sustentabilidade ambiental, há também um certo relaxamento, pelo fato da empresa 

ter contratado profissionais que já vinham de outras empresas concorrentes com 

este viés de preocupação com o meio ambiente, bem como a forma de integração e 

comunicação da sustentabilidade ambiental via mídias e inciativas corporativas. Os 

temas de meio ambiente desta forma, ficam muito relacionados as ações do dia a 

dia no controle da operação e dos processos de trabalho, onde, regras, 

procedimentos e normas, são exigidas com mais rigor. A fala do entrevistado 6, que 

ocupa função de liderança reforça essa construção de que a sustentabilidade não é 

prioridade. 

Não é desculpa, mas hoje a gente toma muito cuidado do que exigir dos 
gestores pois eles estão muito sobrecarregados. O tema de 
sustentabilidade está sempre presente nas reuniões, as decisões são 
tomadas preservando os valores de meio ambiente, mas o papel deles 
como disseminadores, influenciadores não está maior por conta das 
prioridades. Eles praticam no dia a dia, mas hoje não está na linha de 
prioridade (entrevistado 6). 
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Além da comunicação corporativa e da atuação da chefia direta, a empresa 

também disponibiliza uma série de treinamentos para vários temas, incluindo 

treinamentos para a sustentabilidade, como forma de garantir a compreensão e o 

engajamento dos colaboradores com a sustentabilidade ambiental. A empresa tem 

uma plataforma de treinamentos, chamada de Portal Escola de negócios. Neste 

portal estão disponibilizados treinamentos dos mais variados tipos. A plataforma é 

composta de treinamentos que são mandatórios e treinamentos opcionais, como é o 

caso dos treinamentos voltados para a sustentabilidade. Todos os empregados têm 

acesso livre a estes treinamentos.  

O fato de muitos treinamentos serem opcionais, faz com que apenas os mais 

interessados ou curiosos, busquem mais informações acerca dos treinamentos 

disponibilizados de sustentabilidade. Parece também que o fato dos treinamentos 

estarem disponíveis para todos, cria uma certa acomodação da empresa e 

lideranças em atuar de forma, a reforçar os conceitos e criar uma atribuição de 

sentido para a importância da sustentabilidade. É relevante a quantidade de citações 

em relação ao aspecto da curiosidade para o acesso aos treinamentos 

disponibilizados pelo portal. Parece haver um entendimento de que, o material é 

bom e está disponibilizado para todos que desejem ter mais informações sobre os 

mais variados temas, porém não há uma verificação mais efetiva da eficácia nesta 

forma de disponibilização para todos os públicos, nem tampouco uma cobrança mais 

direta da chefia.   

Como eu sou curioso, acesso muitos temas, mas em geral o pessoal mais 
operacional não acessa como deveriam.  Falta interesse e motivação. Eu 
tento incentivar minha equipe a acessar, fazer os treinamentos, mas nem 
sempre consigo adesão (entrevistado 1) 
 
Treinamentos ambientais, lembro de ter realizado apenas um. Quando 
preciso, vou buscar os treinamentos no portal. Só fez um treinamento dos 
não obrigatórios sobre meio ambiente, mas, não me lembro qual curso foi 
(entrevistado 3)  
 
O portal de negócios, têm treinamentos que estão disponíveis, mas como 
não é obrigatório poucas pessoas acabam por acessar. Fazem só os 
obrigatórios. Eu vejo que as chefias não são cobradas e então também não 
cobram dos subordinados (entrevistado 4) 
 

Ao levarmos em consideração, a não cobrança das chefias para o acesso 

aos programas de treinamentos disponibilizados, somados ao fato de que, o tema de 

conscientização para sustentabilidade ambiental não ser uma prioridade no 

momento atual da unidade, torna natural que os empregados não utilizem a 
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plataforma de treinamentos para aumentar o grau de conhecimento sobre 

sustentabilidade ambiental espontaneamente. Certamente a falta de interesse 

pessoal, talvez pelo fato de não estarem sendo devidamente conscientizados por 

suas chefias da importância para o tema, também é um fator que concorre para isto. 

 

4.3.3 Conhecimento da política ambiental, relatório de sustentabilidade e metas 

ambientais 

 

A empresa apresenta uma política de sustentabilidade baseada em 13 

pilares específicos como mostrado anteriormente. As ações do dia a dia parecem 

estar fortemente orientadas por esta política. No site da empresa muitas inciativas e 

atividades relacionadas a sustentabilidade são reportadas de maneira clara e 

completa. São inciativas voltadas para comunidades e meio ambiente em quase 

todos os locais onde a empresa tem instalações industriais e florestais. Além disso 

existe um relatório de sustentabilidade, alinhado aos critérios do GRI que mostram 

todas as atividades desenvolvidas pela empresa ao longo de 2018, com metas, 

métricas e resultados atingidos.  

Durante as entrevistas o conhecimento sobre este relatório e as políticas e 

metas foi abordado. Embora as informações estejam disponíveis em website tanto 

para o público interno como externo, foi observado durante as entrevistas, um baixo 

nível de conhecimento deste material. Isso pode estar acontecendo pois, assim 

como o portal de treinamentos, a informação é disponibilizada no site com apenas 

uma informação de que o material está disponível, sem que faça uma avaliação do 

acesso a este material. Os entrevistados conseguiram citar pontos importantes em 

relação a preocupação da empresa em relação a sustentabilidade ambiental, porém 

sem profundidade, alguns mais curiosos ainda citaram alguns pontos da política e do 

relatório, ainda assim, de forma bastante superficial.  

O pessoal de fábrica não tem familiaridade com os termos colocados na 
política e no relatório. A nova área de sustentabilidade tem este papel de 
promover as ações, mostrar a contribuição da empresa. Eu sei que 
“plantamos mais do que colhemos árvores, nossa contribuição é mais 
benéfica do que maléfica”, mas pouca gente sabe disso (entrevistado 1) 
 
Considero a política de sustentabilidade bem divulgada. Conheço mais da 
questão ambiental por conta de ter acesso aos controles específicos da 
minha área em reuniões diárias. Daí conheço mais as variáveis que causam 
impacto ao meio ambiente. “a gente tenta controlar as emissões de nossa 
área de trabalho e ajuda a evitar problemas em outras áreas” (entrevistado 
5).  
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Sobre a política de meio ambiente:  

 
Eu sei que visamos buscar a sustentabilidade, temos que ter o valor de tirar 
da floresta e recolocar. Temos que ser auto sustentáveis...não conheço a 
política de cor mas sei que ela integra toda a cadeia produtiva, temos que 
produzir com qualidade e pensando no meio ambiente (entrevistado 7) 
 
A política suporta todos os programas, é a base, para poder ter foco e 
direcionamento. Não sei dizer quais são os temas que estão na política de 
sustentabilidade, ela é muito técnica e difícil de escrever. Entendo que a 
maioria das pessoas não conhecem a política escrita, mas sabem na prática 
as pequenas ações que impactam na política (entrevistado 9) 

 

A empresa atua de forma bastante focada na redução dos impactos de suas 

atividades fabris. Aliada às políticas e estratégias de sustentabilidade, foram 

definidas uma série de metas de redução destes impactos, como por exemplo, 

redução da geração de resíduos, redução da emissão de gases de efeito estufa, 

redução do consumo de energia e água, utilização de energias renováveis, entre 

outras. Estas metas, métricas e resultados, estão fartamente documentadas e 

demonstradas no relatório de sustentabilidade disponibilizado ao público, tanto 

interno como externo, no website da empresa.  

Normalmente, para efeito de alinhamento da política de sustentabilidade 

com as ações do dia, metas fazem parte do trabalho das áreas especificas, assim, 

cada um poderá saber o quanto sua atividade no dia a dia está alinhada aos 

objetivos de sustentabilidade ambiental da empresa e seus impactos. As entrevistas 

com os colaboradores relatam o nível de conhecimento das métricas, sua interação 

e como eles são informados a respeito da performance ambiental. A empresa 

trabalha com um programa de participação nos resultados – PPR, com abrangência 

para todos os funcionários de áreas operacionais e o programa de participação nos 

resultados gerenciais - PPRG, para os funcionários que tem posição de liderança. 

Algumas metas de sustentabilidade ambiental integram parcialmente as métricas de 

PPR / PPRG das áreas em conjunto com outras metas específicas de performance. 

Embora o programa tenha abrangência para todos os funcionários, o grau de 

conhecimento e atuação tanto das métricas como dos resultados, ainda é bastante 

baixo, como mostram alguns depoimentos coletados durante as entrevistas. “Eu sei 

que um dos índices é meio ambiente. Recebo a informação por e-mail. Agora, quais 

são as metas de meio ambiente que estão no PPR? “Não sei com detalhes, recebo 

apenas o ‘joinha’ “(entrevistado7). 

Para o PPR existe um grupo de colaboradores que fazem os levantamentos 
de metas em conjunto com o sindicato, a divulgação é via email pela área 
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de comunicação e área de RH. Para o PPRG os dados são colocados num 
programa chamado Nereu, onde o resultado é colocado pelos responsáveis 
e o sistema faz as métricas e cálculos. Acredito que o sistema está ok, a 
mensagem vem bem explicada e detalhada (entrevistado 1) 
 
Os objetivos são divulgados nos quadros em vários locais. Recebo 
informação quando a empresa ganha algum prêmio ou reconhecimento, e 
as informações em relação do PPR apenas. Este ano está tudo bem, as 
metas têm um símbolo de “joinha” na cor verde. A comunicação é sempre 
corporativa (entrevistado 2). 
 
No PPR, metas da unidade são as globais e também outras para a área. Eu 
sei que minha atuação age indiretamente no atingimento das metas gerais.  
Para o administrativo parece ser um pouco mais distante. Não sei 
exatamente qual o percentual de meta de meio ambiente no meu PPR. Não 
vejo aprofundamento da meta de meio ambiente. Vem apenas como índice 
ambiental. O RH passa apenas uma tabelinha com o farol do status das 
metas (entrevistado 9). 

 

A percepção passada durante as entrevistas, reforça o caráter apenas 

informativo da divulgação dos resultados, sem no entanto, provocar uma discussão 

ou visão mais aprofundada do tema. Cada área tem uma visão muito restrita as suas 

áreas de abrangência, atuando em seus aspectos específicos e ainda assim de 

forma mais reativa, uma vez que são divulgados apenas na forma de estar dentro ou 

fora da meta prevista, porém sem um maior aprofundamento de causas e seus 

porquês, e nem conhecimento e visão sistêmica dos impactos que cada área tem 

para o todo.  

 
 

4.4 A UNIDADE 2  

 

A unidade 2 com pouco mais de 300 empregados, é uma planta recém 

adquirida, está no grupo há quase 3 anos, pertencendo anteriormente a um grupo 

familiar. Localiza-se no interior do Paraná, e produz embalagens de papelão 

ondulado. A empresa anterior não tinha uma cultura voltada a sustentabilidade de 

forma geral.  

  

4.4.1 Características culturais do grupo de empregados da Unidade 2 

 

O grupo de empregados da unidade 2, é um grupo mais homogêneo do que 

o da unidade 1. A maioria dos empregados é oriunda da empresa anteriormente 

adquirida, embora com a aquisição, uma série de movimentações, demissões e 

contratações, mudaram o panorama da mão de obra original. A controladora 
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anteriormente estabelecida, era uma empresa familiar com boa reputação na cidade, 

sendo uma das maiores empregadoras locais. Com gestão bastante conservadora 

realizada pelos fundadores, a empresa não apresentava um conjunto de benefícios 

típicos de empresas de maior porte, tendo uma gestão e liderança baseada mais em 

um modelo comando e controle. Ainda assim, era uma empresa de relativo sucesso 

e rentabilidade, à ponto de despertar o interesse pela sua aquisição. Dos 10 

entrevistados, 3 já faziam parte da unidade antes da aquisição, 2 vieram de outras 

unidades da empresa e 5 foram contratadas já na nova gestão. Isso traz uma 

diversidade interessante de experiências, o que pode ajudar a entender o estágio 

anterior versus o estágio atual, em termos de sustentabilidade ambiental.  

O fato de que, existe uma diversidade em termos de tempo de casa no perfil 

dos entrevistados, nos permite fazer um comparativo em termos de gestão e ações 

para a sustentabilidade ambiental, especialmente no que diz respeito ao processo 

de liderança. Parece natural que a mudança de controle acionário traga certa 

insegurança em relação a permanência na nova empresa, novos estilos de liderança 

e exigências profissionais, e nem todos estarão aptos a permanecer na empresa em 

um novo cenário. A maior complexidade então, torna-se a acomodação e integração 

das novas pessoas versus as que permanecem no ambiente de trabalho. Isso pode 

ser observado na fala de alguns dos entrevistados. “Antes da nova empresa assumir 

o controle, não se falava nada de meio ambiente e sustentabilidade. não tinha 

preocupação com o assunto” (entrevistado 04).  

Do meu pessoal ficou apenas um que era da gestão anterior, o restante foi 
contratado após a compra da empresa. Os funcionários antigos, vindo de 
cultura familiar, não tinham muita preocupação com meio ambiente 
(entrevistado 01). 
 
Antes não se ouvia falar em sustentabilidade, era só produzir. Hoje se fala o 
tempo todo sobre isso, aprender reciclar o lixo, essas coisas não existiam 
antes...Enxergo a empresa mais preocupada com a segurança dos 
funcionários, com o meio ambiente e só depois com números. A empresa 
investe na comunidade como nunca foi feito. Tive a oportunidade de 
conhecer outras duas unidades e percebi a mesma coisa. Se preocupa com 
o bem-estar da família, investe em bons benefícios. Por exemplo, levamos a 
semente da arvore para os nossos filhos plantarem. Hoje é outra vida 
(entrevistado 05). 
 
Antigamente tinha um dono que dizia o que tinha que se fazer. Agora você 
deve tomar a decisão. A empresa não te dá nada. É uma troca. Por 
exemplo: o EPI. A empresa não dá nada, ela quer algo em troca. Tem muita 
coisa que o pessoal precisa aprender a “virar a chave”. Estou instigando o 
pessoal ainda. Estamos no nível da gestão. Logo vamos descer para todos. 
Vejo uma certa relutância, uns paradigmas para quebrar. EX: copos, 
retrabalho. Falta orientação, o pessoal precisa experimentar (entrevistado 
8). 
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Na unidade 2 também foi destacado, durante as entrevistas, o papel da 

liderança no processo de implementação das práticas e políticas de sustentabilidade 

na nova empresa adquirida. Dos 10 entrevistados, 4 ocupam o cargo de 

coordenação/gestão, sendo 2 contratados especificamente para a planta e 2 

transferidos de outras unidades do grupo e, portanto, já com a cultura de 

sustentabilidade ambiental da empresa, bastante consolidada. Diferentemente da 

unidade 1, para a qual muitas pessoas foram contratadas de outras empresas para 

se juntarem ao projeto, aqui a empresa adquiriu outra empresa já com uma cultura 

estabelecida. Conforme reportado durante as entrevistas a empresa proprietária 

anteriormente, não tinha nenhuma vocação, nem tampouco foco na sustentabilidade 

ambiental. As inciativas focavam apenas no mínimo para atendimento da legislação 

ambiental. Desta forma, praticamente não existia nenhuma inciativa mais 

consistente de se criar uma consciência ou mesmo comunicação sobre 

sustentabilidade ambiental. “Vim da outra empresa e vejo a empresa agora menos 

burocrática que a anterior. Aqui a liderança é mais aberta e flexível (entrevistado 01).  

Vejo que a empresa trabalha na sustentabilidade porque entende que é 
muito importante. Para o negócio, ela precisa ser sustentável. Ser 
sustentável é bom para todo mundo e também para a empresa 
(entrevistado 02). 
 
O pessoal que veio da nova empresa, veio com uma cultura diferente, 
falando de sustentabilidade. Têm o cuidado de repassar para as pessoas 
sobre meio ambiente, comunidade e cuidado com a satisfação dos clientes 
(entrevistado 04). 
 
Hoje temos até uma pessoa que cuida do meio ambiente, mesmo assim o 
chefe sempre apoia, fala, incentiva. Ele já veio de outra unidade da empresa 
e trouxe essa mentalidade. Ele teve muita dificuldade no começo. Muitas 
pessoas deixaram a empresa, pois não se adaptaram com as regras mais 
rígidas de segurança, usar os EPIs, meio ambiente. Antes se tínhamos 
acidentes a gente nem sabia. Não tínhamos acesso a essas informações. 
Nosso gestor é uma pessoa presente (entrevistado 05) 
 
 

4.4.2 A Comunicação para a sustentabilidade 

 

Diferentemente da unidade 1, que tem um profissional de comunicação 

corporativa alocado no site, na unidade 2 essa figura não está presente, ficando à 

cargo do RH e da área de sustentabilidade, a responsabilidade de repassar as 

comunicações corporativas. Aqui também, a maior parte das comunicações vem por 
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e-mail, como a principal forma de comunicação, tanto para a sustentabilidade como 

para as comunicações em geral.  

Também estão presentes no site, os tradicionais quadros de avisos ou 

murais e banners de informação, que atendem todo tipo de comunicação necessária 

ao funcionamento da planta. Como na unidade 1, o aplicativo para mídias sociais 

está presente, e também tem sido muito utilizado. Através dele são veiculadas 

campanhas, promoções, concursos e atividades diversas. Por ser uma unidade 

recém adquirida é perceptível um esforço bastante acentuado no processo de 

comunicação corporativa.   

De forma distinta da unidade 1, a área de meio ambiente em conjunto com o 

RH, fazem um trabalho de comunicação mais intenso. Isso está refletido nas falas 

dos entrevistados. Como citado anteriormente a unidade não tinha nenhuma 

abordagem específica para o meio ambiente. Durante as entrevistas foi observado 

um interesse bastante grande por parte dos entrevistados pela nova empresa e suas 

iniciativas, o que parece ajudar bastante no processo de comunicação e assimilação 

das informações sobre sustentabilidade ambiental. “Recebo as informações 

corporativas por e-mails, murais pela fábrica. Para minha equipe na operação, os 

murais são mais efetivos. Já pedi um mural no setor para facilitar a visualização do 

meu time”(entrevistado 04). 

Os programas são bem difundidos, a empresa valoriza a sustentabilidade. 
Na planta, recebo a informação de maneira mais informal, participei da 
semana da sustentabilidade, da água e da coleta seletiva... como fico mais 
na área administrativa, recebo comunicados por e-mail e por outras mídias 
abertas para pessoal externo também. Também me informa sobre outras 
unidades pelo aplicativo empresa (entrevistado 02). 
 
Eu recebo as informações de sustentabilidade por e-mail e murais, eventos 
especiais, DDS especiais, desde o dia que a empresa assumiu. Muitas 
coisas a gente leva pra casa, por exemplo, os canudinhos de metal, 
semente de árvores, peneira para a torneira, sempre temos brindes. 
(entrevistado 05).  
 
As informações, vem via murais, quadros da sustentabilidade em cada 
setor, e-mail, portal Escola de Negócios, comunicação interna via e-mail. O 
e-mail e portal são mais fáceis de visualizar, mas na planta, o quadro de 
sustentabilidade e murais atingem mais o pessoal da fábrica (entrevistado 
07). 
 
  

A unidade 2, apresenta quadros de informações, com espaço para 

informações específicas de sustentabilidade ambiental. Já na portaria e recepção, 

observa-se uma cópia da política ambiental. Desde que foi adquirida há quase 3 
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anos, a unidade realiza anualmente eventos específicos de sustentabilidade, tanto 

os promovidos de forma corporativa como os de iniciativas local.  

Pensar em meio ambiente já é padrão na empresa. Em sustentabilidade por 
exemplo, temos parceria com uma cooperativa de catadores de aparas. 
Além da destinação correta dos resíduos, doam materiais para a 
reciclagem. É uma empresa da região, outro programa é a fabricação de 
tijolos com o lodo da ETE (Estação de tratamento de efluentes) 
(entrevistado 07). 
 
O processo de coleta seletiva foi o que mais avançou. Recebemos pelo 
grupo do aplicativo empresa, fotos de locais que não estavam bem 
ajustados. A forma mais prática e participativa com que foi feito o 
treinamento de coleta seletiva, ajudou no resultado, além do fato de ter 
abrangido todo o pessoal, embora tenha tido uma atuação mais forte da 
responsável pelo meio ambiente, os líderes foram apoiadores no processo 
(entrevistado 02). 
 

Sobre o conhecimento do público das políticas, ferramentas, atividades e 

inciativas de sustentabilidade realizadas pela organização, a unidade apesar de 

estar há apenas 3 anos na organização, já mostra bons sinais de conhecimento. As 

entrevistas mostram que os empregados em certa medida, estão se adaptando as 

novas regras e políticas de sustentabilidade, e embora reconheçam a importância do 

tema para a empresa, ainda conhecem a política ambiental de forma mais 

superficial. “Recebi informações do coordenador e do RH na integração. Cuidar dos 

resíduos e materiais com descarte adequados. Levo a política “a ferro e fogo’” 

(entrevistado 01). Outro entrevistado, reforça a superficialidade na apresentação da 

política. “Na integração recebi informação breve sobre as políticas de 

sustentabilidade da empresa No dia a dia, na fábrica, tenho contato com o tema e 

absorvi um pouco mais”(entrevistado 03). “Eu entendo que a empresa trabalha na 

sustentabilidade porque sabe que é muito importante. Para o negócio, ela precisa 

ser sustentável. Ser sustentável é bom para todo mundo e para a empresa” 

(entrevistado 02). 

Tenho contato no dia a dia – separação de lixo e resíduos (até em casa). 
Está afixada em todos os setores. Têm um quadro com as políticas da 
empresa. Recebei treinamento de coleta seletiva, separação de lixo e 
resíduos, preocupação da empresa com a sociedade e meio ambiente 
(entrevistado 04). 
 
Recebei informações sobre meio ambiente desde o processo seletivo para 
estagiário. Depois de selecionado tive uma imersão em sustentabilidade, 
código de conduta.  Assinei um termo de conduta e que já tinha 
informações. Nos primeiros dias conheci a unidade, tratamento de 
efluentes, coleta seletiva, treinamento sobre descarte correto de resíduos, 
apresentações institucionais (entrevistado 06) 
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Para os entrevistados que já eram funcionários da empresa antes da 

aquisição e vieram transferidos de outras unidades, fica evidente um maior 

conhecimento do tema de sustentabilidade, bem como a política. 

Aprendi na empresa com a implantação da ISO1400 especialmente as 
questões legais em relação ao meio ambiente. Sei que muita coisa está 
amparada no ambiente legal. Ao entender a legislação entendemos com 
mais afinco a necessidade de cuidar do meio ambiente. Consumo de água, 
energia, redução de resíduos (entrevistado 08). 
 

Com todo esforço para integrar o pessoal da empresa adquirida e prover 

informações sobre sustentabilidade, ainda é observado uma lacuna no processo de 

comunicação. Observando as respostas dos entrevistados, percebe-se que ainda 

existe baixo conhecimento do relatório de sustentabilidade, em especial no que diz 

respeito ao conhecimento do relatório de sustentabilidade, amplamente divulgado 

para o público externo e disponível para o público interno no website da empresa. 

Curioso observar em certos casos, o desconhecimento de temas muito presentes, 

não só no relatório de sustentabilidade, como na política da empresa. Um exemplo 

bastante claro está no refeitório de sustentabilidade. Ele tem informações relativas 

aos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, da qual a empresa é 

signatária, além de estarem adesivadas nas mesas de refeição. Mesmo assim, o 

pessoal entrevistado em boa parte ainda não sabia do que se tratava. “Não conheço 

o relatório de sustentabilidade da empresa e nem os ODS. Vi na mídia que a 

empresa foi uma das primeiras empresas brasileiras que assinaram o pacto global 

pelo meio ambiente”(entrevistado 02). “Eu não conheço o relatório de 

sustentabilidade da empresa” (entrevistado 05).  

Alguns entrevistados reportaram conhecer o relatório de sustentabilidade, 

porém com poucos detalhes. “Já li o relatório de sustentabilidade há um ano e 

também o balanço e ações da empresa, mas não me recordo dos ODS e nem GRI“ 

(entrevistado (06). Curioso observar que, mesmo funcionários mais antigos na 

empresa e que vieram transferidos de outras unidades da empresa, embora 

reportem conhecer o relatório de sustentabilidade, também não conheciam ODS e 

GRI.  

Acho interessante o relatório porque é um resumo de tudo que fazemos, o 
que vem sendo feito nas fábricas, acesso pelo site, sempre sai na 
comunicação interna avisando que o relatório está disponível... não conheço 
os ODS e nem GRI (entrevistado 07) 
 
Uso pouco o relatório, tem muitos itens que não são próprios para nosso 
negócio/unidade. Antes era mais específico e agora é mais geral. Fiz uma 
apresentação numa faculdade e utilizei muitas informações de lá. Os ODS - 
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não conheço desta forma, mas sei que é bem mais abrangente. Acho 
interessante porque extrapola a questão da lei. Tem uma conexão global. A 
empresa indo na mesma direção do mundo (entrevistado 08) 
 

 Além da comunicação corporativa, em seu papel específico para atingir 

todos os públicos com uma mensagem uniforme e padronizada, mantendo todos os 

funcionários informados em relação as iniciativas e atividades da corporação, é 

preciso também reforçar a comunicação através de outros canais. Dentre eles, a 

comunicação realizada corpo a corpo, diretamente pela chefia imediata é uma forma 

bastante direta e assertiva para se fazer chegar as mensagens organizacionais a 

todos os públicos. Além disso faz parte do papel dos gestores a manutenção de 

suas equipes, informadas, motivadas e engajadas nos temas relevantes para a 

organização.  

Quando questionados a respeito da forma como recebem as informações de 

sustentabilidade através de suas chefias imediatas, os entrevistados trouxeram à 

tona algumas lacunas de comunicação. “Meu chefe, nunca comentou ou falou sobre 

a política da sustentabilidade, apenas vejo a participação dele nos programas e 

eventos” (entrevistado 02). Outro relato vai na mesma direção. “Meu chefe imediato 

repassa o que recebe do superior dele, mas são informações que ele recebe. A 

forma é muito básica algo do tipo PSC- para seu conhecimento” (entrevistado 01). 

“Já observei a liderança atuando mais fortemente, porém mais quando acontecem 

situações mais problemáticas, como por exemplo, um vazamento de cola que foi 

parar na estação de tratamento” (entrevistado 02). “Meu chefe nunca atuou para a 

conscientização mais ampla de meio ambiente” (entrevistado 03). “Não tenho um 

contato e conversa frequente sobre o tema de meio ambiente com meu chefe, mas 

ele me incentiva a participar nos programas da empresa” (entrevistado 06). 

Eles são mais focados na comunicação corporativa. Não tenho notado 
nenhum gestor falar especificamente deste assunto. Vem da área 
corporativa e a gente executa. A empresa dita as regras nas fábricas. 
Chefias tem mais foco nos resultados (entrevistado 07). 
 

A unidade 2 parece ter uma superexposição de informações advindas das 

áreas de RH e meio ambiente como citado anteriormente. Estas áreas têm uma 

proximidade maior com os empregados, visto que, a unidade 2 é menor do que a 

unidade1. Isso pode originar um certo esvaziamento da liderança em seu papel de 

comunicador e apoiador.  
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4.4.3 Conhecimento da política ambiental, relatório de sustentabilidade e metas 

ambientais 

 

Como já dito anteriormente, a empresa tem uma política de sustentabilidade 

consistente e atual, demonstrada em seu Website e informações para o mercado. 

No site da empresa muitas inciativas e atividades relacionadas a sustentabilidade 

são reportadas de maneira clara e completa. São inciativas interessantes, voltadas 

para comunidades e meio ambiente em quase todos os locais onde a empresa tem 

instalações industriais e florestais. Além disso, existe um relatório de 

sustentabilidade bastante completo, alinhado aos critérios do GRI que mostram 

todas as atividades desenvolvidas pela empresa ao longo de 2018, com metas, 

métricas e resultados consistentes.  

Durante as entrevistas o conhecimento sobre este relatório e as políticas e 

metas foi abordado. Embora as informações estejam disponíveis em website tanto 

para o público interno como externo, parece ainda haver um baixo nível de 

conhecimento deste material, assim como acontece na unidade 1. “Recebo 

informações através das reuniões de análise de indicadores da fábrica como 

consumo de água, energia, suprimentos do processo, envio de materiais para aterro” 

(entrevistado 02). “Não sei dizer se tem meta de sustentabilidade no meu 

PPR.Recebo as informações de PPR por e-mail. Vem geral, sem detalhes” 

(entrevistado 10).  

Tem o grupo do PPR, as metas de produção, as metas de carregamento e 
faturamento para a expedição. No início de cada mês recebo por e-mail a 
meta mensal e trabalho com base nesta meta de carregamento. 
Acompanho pelo sistema ERP...Nem todos tem acesso a computador o 
tempo todo... Falo para o pessoal todos os dias as metas do mês. Não tem 
informação de meio ambiente neste sistema...No PPR temos uma reunião a 
cada 3 meses em média. De meio ambiente tem apenas refugo 
(entrevistado 04). 
 
Recebo relatórios diários por e-mail, uma vez por meio tem um DDS 
especial com mais detalhes, falam de assuntos corporativos, mostram as 
metas, como está cada máquina. Explicam bem certinho...Para meio 
ambiente falam só quando tem algo especial (entrevistado 05). 
 
Eu conheço as metas de consumo da água, refugo. No PPR não tem nada 
relacionado a meio ambiente. Está mais relacionado a produtividade, 
refugo, reclamações, no setor comercial não tem. Recebo as informações a 
cada 3 meses na reunião de divulgação de resultados, na área tem as 
reuniões mensais, indicadores diários comparados com as metas. O 
acompanhamento diário vem pelo e-mail (entrevistado (06). 
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O PPR – programa de participação nos resultados, em conjunto com o DDS- 

diálogo diário de Segurança, pela sua abrangência e capilaridade, poderiam ser 

ferramentas muito eficazes para a liderança poder alavancar com mais ênfase as 

metas, objetivos, práticas e políticas para a sustentabilidade ambiental, porém, ainda 

parecem ser bastante subutilizadas. 

 
 

4.4.4 A importância da sustentabilidade ambiental na visão dos entrevistados 

 

Como mostrado anteriormente no capítulo 4.1, a organização atua num 

segmento que é altamente exigido por regulamentações ambientais. Ao mesmo 

tempo a empresa se coloca como uma empresa que atua não somente no 

cumprimento da legislação e das necessidades de mercado, mas principalmente 

pelo fato de ir além da legislação, mostrando preocupação com os temas de 

sustentabilidade em sentido mais amplo, tanto nos temas econômicos, socias e 

principalmente os relacionados a proteção ambiental. Isso é comprovado pelo 

relatório de sustentabilidade ambiental, mas também pelas certificações ambientais 

não obrigatórias como a ISO50001, a adesão voluntária aos ODS, a utilização de 

relatórios alinhados ao GRI, entre outras.    

A unidade ainda está no processo de ajustes para a questão ambiental e por 

isso ainda está atrasada em relação a certificações ambientais por exemplo. A 

unidade ainda não é certificada ISO14000. Está em fase de adaptação para 

posterior certificação. Ainda assim, corporativamente segue as orientações previstas 

no relatório de sustentabilidade, como os ODS- Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis da ONU e utiliza as diretrizes do GRI- Global Reporting Initiatives. 

Embora a atuação da empresa nos meios externos seja relevante, o conhecimento 

interno das práticas e iniciativas, advindos por parte da liderança e mesmo por parte 

da área ambiental ainda é baixo.  

Aparentemente, o fato de a unidade ter sido adquirida de uma outra empresa 

que não tinha foco em sustentabilidade ambiental e investia muito pouco em 

comunicação e sensibilização para o meio ambiente,  reforçou a necessidade da 

empresa compradora em ter uma abordagem mais constante e contínua sobre o 

tema. “Desde termos controles internos que se fazem em relação a sustentabilidade, 

já mostra essa preocupação, não só pelo negócio, mas também pelo contexto geral 

(entrevistado 02). “As iniciativas da empresa vão para casa. Cuidado com meio 
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ambiente, poluição na rua e no rio, desmatamento e queimadas” (entrevistado 03). 

“Percebo no dia a dia uma ligação com a política de sustentabilidade. O mais direto 

é a preocupação com os refugos. Gerar a menor quantidade de resíduos possíveis” 

(entrevistado 07) . As ações sempre foram no sentido do pessoal entender além do 

que prega a lei (entrevistado 09).  

A empresa vai além da legislação e das outras empresas. Vejo como uma 
questão de marketing. A empresa não tem como perder fazendo ações de 
sustentabilidade. Por exemplo, a limpeza do rio na cidade, a proteção das 
florestas, certificação do centro de desenvolvimento, água, reciclagem de 
papel tratamento de efluentes, e o principal que leva é a questão do 
tratamento de efluentes (entrevistado 06). 
 
Na unidade o tema ainda não é muito abrangente, mas é relevante para a 
empresa onde já é enraizado, mais do que na unidade...Acredito que 
quando implantarmos a ISO14000 a questão de meio ambiente vai ser mais 
enraizada, vai ter mais procedimentos, controles, riscos ambientais. Vamos 
ter mais rotinas diárias relacionadas com o meio ambiente que vão exigir 
que os colaboradores se engajem. Vai ajudar a cultura. Vão ver os 
investimentos em infra-estrutura, entre outros (entrevistado 09). 

 

Além da comunicação corporativa e da atuação da chefia imediata, a 

empresa também disponibiliza uma série de treinamentos para vários temas, 

incluindo treinamentos para a sustentabilidade, como forma de garantir a 

compreensão e o engajamento dos colaboradores com a sustentabilidade ambiental. 

A empresa tem uma plataforma de treinamentos, chamada de Portal Escola de 

negócios. Neste portal estão disponibilizados treinamentos dos mais variados tipos. 

A plataforma é composta de treinamentos que são mandatórios e treinamentos 

opcionais, como é o caso dos treinamentos voltados para a sustentabilidade. Todos 

os empregados têm acesso livre a estes treinamentos.  

O fato de muito treinamentos serem opcionais, faz com que apenas os mais 

interessados ou curiosos, busquem mais informações acerca dos treinamentos 

disponibilizados de sustentabilidade. Na unidade porém, o fato de se ter a 

necessidade de alinhamento de culturas, o investimento e a participação em 

treinamentos é bastante visível. “A participação do pessoal nas iniciativas 

relacionadas ao meio ambiente, é boa. Alguns, participam espontaneamente e 

outros precisamos apertar um pouco mais” (entrevistado 01). “Participei dos 

treinamentos da semana mundial do meio ambiente. Falaram sobre água. 

Geralmente recebo os treinamentos específicos nas semanas 

especiais”(entrevistado 02). “Recentemente recebemos treinamentos sobre coleta 
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seletiva, sobre o projeto de fabricação de tijolos, são algumas coisas que vamos 

pegando no dia a dia” (entrevistado 03).  

Embora não tenha tido nenhum treinamento para meio ambiente, No Ano 
passado teve a visita e o apoio da equipe de meio ambiente corporativa. As 
unidades da empresa são muito irmãs. Suportam umas às outras 
(entrevistado 09). 
 
A empresa aposta e investe em treinamento e conhecimento. Aproveita as 
ideias dos empregados. Põe as pessoas para pensar. Sinto o mesmo dos 
colegas. Um lugar bom para trabalhar. Se preocupa com os funcionários e 
meio ambiente (entrevistado 05)  
 

Numa análise mais detalhada, percebe-se na unidade 2 uma abordagem 

bastante distinta em relação à unidade 1. Isso se deve ao fato de que as unidades 

vivem momentos diferentes de desenvolvimento dentro da empresa. Cada uma tem 

seu foco bem definido. Enquanto a unidade 1 está com foco total na consolidação da 

performance e agora mais recentemente na construção das novas operações, a 

unidade 2 está em fase de integração no grupo empresarial, trabalhando para se 

adequar as práticas e políticas de sustentabilidade ambiental e por isso o foco neste 

tema tem sido reforçado. Vale ressaltar que, tanto o pessoal operacional como o de 

liderança, que já se encontravam sob a gestão anterior, tinham pouco ou nenhum 

contato com os temas de sustentabilidade ambiental e por isso estão agora aos 

poucos ganhando conhecimento sobre o tema, diferentemente da unidade 2, onde 

muitos vieram de outras empresas que já tinham práticas e políticas para a 

sustentabilidade ambiental estabelecidas. 

 

4.5 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS UNIDADES  

  

Após um estudo mais detalhado da unidades 1 e 2 em suas características 

específicas, é importante observar as semelhanças e diferenças entres elas, de 

forma que se possa analisar os diferentes impactos que a diferença organizacional e 

de momento de negócios, bem como a forma como a liderança comunica, 

sensibiliza, reforça e apoia as mensagens organizacionais para a sustentabilidade 

ambiental  

 

4.5.1 Diferenças organizacionais entre as unidades 
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As unidades estudadas, embora façam parte do mesmo grupo econômico, 

apresentam diferenças significativas na forma como estão estruturadas. Além disso 

atuam em segmentos de negócios distintos. Enquanto a unidade 1 é uma planta 

dedicada a produção de celulose, a unidade 2 produz embalagens de papelão para 

os consumidores finais, utilizando-se, inclusive, da matéria prima produzida na 

unidade 1. Também há uma diferença significativa na composição dos empregados 

das unidades. Na unidade 1 a maioria dos empregados, em especial os que ocupam 

cargos de liderança (superiores e acima) foram contratados exclusivamente para o 

início e condução do projeto. Isso faz com que a unidade tenha uma mistura de 

pessoas vindas de outras organizações do mesmo segmento gerando assim, um 

mix de culturas organizacionais bastante complexo. Os colaboradores em funções 

de  liderança que vieram de fora da empresa, foram contratados de outras empresas 

do segmento, que tem a sustentabilidade como uma necessidade para o negócio, 

além de ser um segmento altamente regulamentado para a sustentabilidade 

ambiental, com leis e regras bastante restritas. Assim, aqueles que chegaram já 

vinham de culturas e práticas de sustentabilidades corporativas consolidadas.  

Na unidade 2, pelo fato dela ter sido adquirida de uma outra empresa, a 

maioria do pessoal foi mantida na aquisição, e vivenciava uma cultura de pouca 

valorização da sustentabilidade ambiental. Os colaboradores em funções de  

liderança que foram incorporados ao grupo vieram de outras unidades da empresa, 

portanto já com a cultura, práticas corporativas, políticas e procedimentos 

incorporadas. 

Um ponto de destaque é o momento em que cada unidade se encontra. Isso 

traz uma diferença bastante grande quando se trata da forma como a liderança e os 

empregados lidam com a sustentabilidade ambiental. A empresa em seu ambiente 

corporativo, tem práticas e políticas abrangentes e precisa ter alinhamento entre 

suas unidades. Ao se considerar que a unidade 1 foi concebida no seu estado da 

arte em termos de sustentabilidade ambiental, poder-se-ia inferir que também os 

empregados que nela trabalham também estivem em um mesmo patamar. Porém, 

não foi o que se observou em geral. A unidade embora já tenha mais de 3 anos de 

atividade ainda está em fase final de consolidação de sua operação e recentemente 

entrou em um novo processo de crescimento, com o início da construção de duas 

novas operações na unidade. Esse fato, por si só, muda o foco da liderança e das 

pessoas para outros temas, além da sustentabilidade. Assim, como o processo de 
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comunicação e sensibilização já tinha ocorrido no início da operação, ele acabou por 

ficar em segundo plano. Uma agravante a este processo, é o fato de que a liderança 

quase que em sua totalidade, veio de outras empresas, formando assim um grupo 

mais heterogêneo em termos de cultura para a sustentabilidade, necessitando-se de 

alinhamento entre as mais variadas culturas organizacionais presentes na unidade.   

Na unidade 2, a situação é semelhante no que diz respeito a introdução e 

alinhamento da cultura da empresa, tanto quanto na unidade 1, e talvez até mais 

simples por se tratar de apenas uma cultura a ser ajustada. O que ocorre na unidade 

2, é que apesar de ser uma única cultura a ser ajustada, a grande maioria das 

lideranças, que tem como missão fazer este alinhamento e ajuste cultural, 

permaneceu da empresa anterior. Isso traz uma complexidade adicional, pelo fato 

de que a liderança precisa antes, vencer as barreiras e resistências da cultura 

anterior, para depois começar a incorporar a nova cultura, e só então, poder atuar de 

forma mais direta na comunicação e sensibilização para a sustentabilidade 

ambiental. Entender como este processo de diferenciação cultural se processa é um 

bom tema para futuras discussões e pesquisas.  

Essa diferença foi bastante sentida na análise das entrevistas nas duas 

unidades. Verificou-se que o pessoal da unidade 1 tinha um discurso para a 

sustentabilidade bastante presente em suas falas, porém com um foco de prioridade 

menor. Isso pode ter sido influenciado pelo fato de a liderança entender que, o 

pessoal por já ter esta cultura e preocupação para a sustentabilidade enraizado, 

necessita de menos exposição ao tema. Já na unidade 2, que não tinha a 

sustentabilidade como valor herdado da gestão anterior, faz com que a liderança 

tenha uma necessidade maior de interação em relação ao tema para que os 

empregados possam começar a incorporar o valor de sustentabilidade ambiental em 

seu dia a dia de trabalho e em suas vidas, em um curto espaço de tempo.  

Outra diferença entre as unidades que pode corroborar com a avaliação 

anterior, diz respeito as instalações fabris. A unidade 1 foi inteiramente construída 

com tecnologia de ponta e conceitos de sustentabilidade no estado da arte. Toda a 

energia consumida na planta vem 100% de fontes renováveis e ainda disponibiliza 

energia para comercialização no sistema elétrico local. Já na unidade 2, por ser uma 

planta antiga, não tinha essa preocupação em sua instalação e muito trabalho vem 

sendo realizado no sentido de adequar a unidade aos requisitos de sustentabilidade 

requeridos pelos órgãos governamentais e exigências da própria empresa. A 
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unidade 1, já apresenta uma série de certificações ambientais importantes tais como 

a ISO14000, FSC, ISO50001 entre outras, incluindo algumas de caráter voluntário. 

Já a unidade 2 não apresenta nenhuma certificação relevante e ainda está em um 

estágio bastante preliminar em busca da certificação ISO14000. Essa necessidade 

de rápida adequação para a legislação ambiental e mercado, também pode 

contribuir para que a liderança atue de forma mais direcionada para a 

sustentabilidade ambiental. Um dos entrevistados relatou claramente que a 

implementação da ISO14000 certamente irá alavancar um maior conhecimento e 

engajamento para a sustentabilidade ambiental.  

Acredito que quando implantarmos a ISO1400 a questão de meio ambiente 
vai ser mais enraizada, vai ter mais procedimentos, controles, riscos 
ambientais. Vamos ter mais rotinas diárias relacionadas com o meio 
ambiente que vão exigir que os colaboradores se engajem. Vai ajudar a 
cultura. Vão ver os investimentos em infra-estrutura, entre outros 
(entrevistado9, unidade2).  

 

Desta forma a diferença na estrutura organizacional entre as unidades, 

traduzidas em seu momento atual de negócios, forma de integração ao grupo 

empresarial, histórico de preocupação e ação para a sustentabilidade, estágio de 

implementação de práticas de sustentabilidade, estrutura organizacional e estrutura 

da liderança, concorrem para a diferenciação na forma como a comunicação e 

sensibilização para a sustentabilidade ambiental acontecem. 

 

4.5.2 Práticas de comunicação e sensibilização corporativas  

 

O processo de práticas de comunicação e sensibilização para a 

sustentabilidade ambiental nas unidades analisadas, é realizado em duas vertentes. 

Uma, é a comunicação corporativa, comunicação esta, realizada pela organização 

como um todo. Esse processo é aplicado indistintamente e uniformemente para 

todas as 19 unidades do grupo em análise. A segunda forma de comunicação e 

sensibilização, é a realizada individualmente no âmbito de cada unidade. Cada 

unidade tem organização, autonomia e meios distintos para realizar ações locais de 

comunicação em reforço ou adição, àquelas praticadas de forma corporativa. O 

(CEBDS - CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2009) sugere alguns passo e sugestões 

importantes, para  comunicar a sustentabilidade, conforme descrito no quadro da 

figura 18. 
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FIGURA 18: SUGESTÕES PARA COMUNICAR A SUSTENTABILIDADE 

 

FONTE: CEBDS- conselho empresarial brasileiro para o desenvolvimento sustentável, 

            (2009) 
 

O papel fundamental da comunicação corporativa deve ser o de manter os 

stakeholders informados a respeito dos temas de interesse da organização dentre 

eles os relativos à sustentabilidade. No contexto da sustentabilidade, cabe à 

organização desenvolver diferentes fatos comunicáveis que sejam compreendidos e 

absorvidos de acordo com o perfil de quem com ela está se relacionando (SILVA, 

2011). Apesar desta comunicação corporativa parecer bastante atuante e efetiva, 

ainda são observadas nas duas unidades lacunas relevantes de comunicação. 

Levando-se em consideração estudos propostos por Pipino, Lee, Wang, 2002, deve-

se analisar a qualidade da informação, sob a ótica de 16 dimensões conforme a 

figura 19. 

 

FIGURA 19: DIMENSÕES DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

DIMENSÕES DEFINIÇÕES  

Acessibilidade 
Em qual extensão a informação está disponível, ou quão facilmente e 
reapidadmente é coletada 

Quantidade da 
informação 

Em qual extenção o volume de informações é apropriado para a resolução do 
problema ou para a tomada de decisão  

Veracidade Em qual extensão a informação é considerada verdadeira e digna de crédito 

Integral - 
completa Em qual extensão a informação não está incompleta pra a tomada de decisão 

Pesquisar e monitorar os elementos componentes da sustentabilidade e seus impactos nos negócios da 

empresa, na concorrência e no mercado

Sensibilizar, mobilizar e engajar o público interno da empresa, os públicos de relacionamento e a sociedade 

em geral, com base nos valores, princípios e práticas sustentáveis da empresa

Fortalecer a cultura interna, com base nos valores e nas premissas da sustentabilidade da empresa

Fomentar a construção de uma identidade e da marca da empresa pautadas na sustentabilidade da empresa 

e com base em atitudes reais e coerentes

Disseminar os valores e promover os produtos/serviços, tomando a sustentabilidade como fator de geração de 

valor agregado, desde que pautada em posturas e atitudes coerentes

Conhecer as proncipais estratégias da empresa, suas metas financeiras, governança corporativa e 

posicionamneto em sustentabilidade: meio ambiente, desenvolvimento humanos e papel social da empresa

Ter clareza dos objetivos da empresa ao comunicar-se com seus diferentes públicos

Conquistar espaço perante os principais tomadores de decisão da empresa, mostrando a importância da 

comunicação para a construção da imagem e da reputação

Construir relacionamentos com os formadores de opinião - analise bem quem são eles

Revisar periodicamente o planejamento de comunicação estrtégica com foco em sustentabilidade 
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Concisão 
A extensão pela qual a informação é altamente confiável em termos de fonte 
ou conteúdo 

Facilidade de 
manipulação 

A extensão pela qual a informação pode ser manipulada e utilizada em 
diferentes tarefas 

Livre de erros A extensão pela qual a informação é correta e confiável 

Interpretabilidade 
A extensão pela qual a informação está apropriada de linguagens, símbolos, 
unidades e clareza de definições 

Objetividade Imparcialidade, não prejudicada e livre de interesses 

Relevância A extensão pela qual a informação é aplicável e útil para a tarefa em questão 

Reputação 
A extensão pela qual a informação é altamente confiável em termos de fonte 
ou conteúdo 

Segurança 
A extensão na qual o acesso a informação é restrito com o intuito de manter a 
segurança 

Atual 
A extensão na qual a informação é suficientemente atualizada para a tarefa em 
questão  

Facilidade de 
entendimento 

A extensão na qual a informação é facilmente compreendida 

Adição de Valor  A extensão na qual a informação é benéfica e fornece vantagens com seu uso  

 

Fonte: Adaptado de PIPINO, LEE E YOUNG (2002) 

 

Ao se analisar estas dimensões tem-se como exemplo de não atendimento a 

algumas delas como concisão, interpretabilidade e facilidade de entendimento. Para 

corroborar com isto podemos citar nas entrevistas, o desconhecimento da maioria 

dos entrevistados sobre o relatório de sustentabilidade e o enquadramento 

voluntário da empresa aos ODS e também a formatação do relatório via GRI. Na 

unidade 2, existia uma iniciativa clara de comunicação dos ODS visualizada através 

de comunicações específicas no refeitório, onde as mesas foram cobertas com 

informações sobre o tema, porém ainda assim, vários entrevistados não souberam 

citar este fato.   

A empresa se utiliza de uma série de ferramentas e mídias de comunicação 

corporativa, como forma de alinhamento das ações de sustentabilidade ambiental 

em todas as suas 19 unidades. O primeiro momento de contato com o empregado 

com a sustentabilidade ambiental é a integração quando de sua contratação. Apesar 

da organização, ter um conjunto bastante completo de programas e projetos de 

sustentabilidade ambiental, esta informação inicial é compartilhada em conjunto com 

outras informações sobre a empresa, seus negócios, segurança do trabalho, 

atividades de responsabilidade social, entre outros. Essa concorrência com outras 

informações faz com que, as informações sobre a estratégia de sustentabilidade 

ambiental sejam realizadas de forma bastante suscinta, sem haver, no entanto, um 
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reforço posterior seja por parte da empresa ou por parte das lideranças como forma 

de apoio. Quando perguntados sobre a forma como receberam as informações 

sobre sustentabilidade ambiental vários entrevistados citaram a integração, como o 

meio inicial de contato, porém poucos souberam citar, por exemplo a política de 

sustentabilidade ou os 13 pilares da sustentabilidade ambiental. O entrevistado 3 da 

unidade 2 cita esse fato de forma clara. Na integração recebeu informação breve 

sobre as políticas de sustentabilidade da empresa. No dia a dia, na fábrica tem 

contato com o tema, onde ele absorveu um pouco mais. 

Uma boa parte das informações relevantes são direcionadas via website, 

para que cada acesse conforme seu interesse e disponibilidade. O Website da 

empresa traz uma grande quantidade de informações sobre o tema, relatório de 

sustentabilidade anual, metas, objetivos, programas, projetos, resultados, 

certificações ambientais gerais e por localidade com ricos detalhes. Foi observado 

nas entrevistas que embora o acesso seja relativamente simples, o pessoal não 

acessa de forma sistemática o website em busca de informações, o que acontece 

por falta de interesse e curiosidade, e também por falta de tempo, dadas as 

atividades do trabalho do dia a dia, como citado por alguns entrevistados. 

Outra ferramenta utilizada para as informações e capacitação em 

sustentabilidade ambiental, é o Portal Escola de Negócios, uma plataforma de 

treinamentos on-line de acesso livre a todos os empregados com diversos módulos 

de treinamento dos mais variados temas. Alguns módulos são tidos como 

mandatórios, conforme a área de atuação e função de trabalho, muitos outros 

disponíveis, porém, são de caráter opcional. Quando questionados sobre a utilização 

do portal, para um maior acesso às informações e treinamentos de sustentabilidade 

ambiental, a grande maioria embora conheça o sistema, não acessaram essas 

informações de forma mais frequente. Falta de tempo e de curiosidade, além da não 

cobrança das lideranças para o acesso, estão entre as principais razões observadas 

durante as entrevistas e, também citadas por alguns entrevistados. “O portal de 

negócios tem treinamentos que estão disponíveis, mas como não é obrigatório 

poucas pessoas acabam por acessar. Fazem só os obrigatórios”(entrevistado 4, 

unidade 1).  

Curiosamente, embora disponível para todos os empregados, o portal 

Escola de negócios não foi citado por nenhum entrevistado da unidade 2, o que 
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mostra uma lacuna da empresa no sentido de dar acesso e visibilidade a esta 

ferramenta na unidade.  

Outro ponto a ser ressaltado é o fato de que a política e os relatórios de 

sustentabilidade, apresentam uma linguagem menos acessível aos empregados que 

tem nível mais baixo de escolaridade. Foi citado por vários entrevistados que, a  

linguagem da política de sustentabilidade ambiental é de difícil leitura, com letras 

pequenas, textos longos e complexos e muitas vezes afixadas em locais 

inadequados. Também foi relatado que em muitos casos, quando vem uma nova 

diretriz corporativa, o pessoal da comunicação divulga a informação sem muita 

preocupação com o local e o acesso. 

Essa dificuldade de entendimento da política por conta da linguagem mais 

rebuscada, certamente se compõe numa barreira para que as pessoas busquem 

mais informações por conta própria. Há nas duas unidades um sentimento 

semelhante, de que as mensagens, a política ambiental e o relatório de 

sustentabilidade ainda tem uma linguagem de difícil entendimento, ocorrendo com 

maior ênfase na unidade 1, conforme descrito abaixo. “As comunicações vêm com 

mensagens que não são tão simples, e por isso não são devidamente traduzidas e 

repassadas aos colaboradores”.(entrevistado 8, unidade 1).  

Acho que a linguagem está muito difícil, letras pequenas, texto grande e 
complexo e locais inadequados. Nós pecamos na comunicação com o 
nosso público interno. Quando vem uma nova diretriz do corporativo, o 
pessoal da comunicação espalha os comunicados sem muita preocupação 
com o local, acesso. (entrevistado 6, unidade1).  
 

Na unidade 2, embora não tenham havido comentários a respeito da 

dificuldade de entendimento, a maioria das pessoas entrevistadas não souberam 

identificar pontos específicos da política ambiental e nem do relatório de 

sustentabilidade, porém mostraram ter um bom entendimento da importância que a 

empresa dá ao tema da sustentabilidade ambiental de uma forma geral, como 

observado na fala de um dos entrevistados. “Vejo que a empresa trabalha na 

sustentabilidade porque entende que é muito importante. Para o negócio, ela precisa 

ser sustentável. Ser sustentável é bom para todo mundo e também para a empresa” 

(entrevistado 02, unidade 2).  

A forma de comunicação do dia a dia mais citada pela maioria dos 

entrevistados, foi a utilização do e-mail para a divulgação de informações por parte 

da área corporativa. Todos os empregados ao entrarem na empresa recebem um 
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endereço de e-mail. Ainda assim muitos reportaram receber as informações, mas 

que por diversas razões não capturaram a informação ali estabelecida. Uma das 

razões foi, a já citada dificuldade de entendimento de muitos termos descritos nas 

mensagens, outro ponto é o fato de que mesmo tendo endereço de e-mail, o pessoal 

de operação não tem tempo para acessar computadores na área de produção, 

muitas vezes por conta da carga diária de trabalho. Outra razão é o volume de 

mensagens que chegam. Alguns citaram a dificuldade em separar os assuntos por 

interesse e acabam deixando de lado muitas informações importantes. Geralmente 

ficam à espera de informações que venham de forma mais simples, porém como a 

maioria das informações chegam por e-mail, muitos empregados por falta de acesso 

aos e-mails, acabam por não acessá-las de forma adequada. 

Some-se a isto o fato de ter sido observado uma baixa atuação da liderança 

no apoio as comunicações vindas da área corporativa e em fomentar e incentivar a 

busca de informações por parte dos empregados. 

Na unidade 1, a principal razão observada, foi a falta de foco e prioridade 

para o tema de sustentabilidade ambiental e na unidade 2, a maioria dos líderes que 

lá estão, vieram da antiga empresa controladora e ainda estão aprendendo os temas 

de sustentabilidade ambiental, pois este tema nunca tinha sido foco da empresa 

controladora anterior.   

Uma forma de comunicação que vem sendo utilizada com relativo sucesso é 

o aplicativo de mídia social aplicativo empresa. Esse aplicativo é similar aos 

aplicativos de mensagens Whatsapp e Facebook. Nele os empregados podem se 

informar a respeito dos mais variados temas relativos à empresa, em todas as suas 

unidades. Os empregados podem receber comunicações da área corporativa e, 

também interagir, divulgando imagens e textos referentes as suas atividades do dia 

a dia, respondendo a pesquisas, divulgando a participação em treinamentos e 

atividades externa relacionadas a vários temas. Quase todos os entrevistados 

comentaram positivamente a respeito deste meio de comunicação interno. O fato 

dele ser bastante interativo é um grande atrativo à participação dos empregados. 

Regularmente a empresa faz campanhas sobre temas específicos, com premiação 

para incentivar acesso e interação entre os funcionários. Como todos podem 

acessar, é um meio de comunicação interessante para a integração de práticas 

entre as 19 unidades da empresa. Alguns entrevistados fizeram comentários 
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interessantes sobre a ferramenta, em especial pelo fato dela ser interativa e permitir 

um amplo conhecimento das outras unidades.  

Além das ferramentas citadas, existem também outros fóruns de informação 

aos participantes como os DDS – Diálogos diários de segurança, e os tradicionais 

murais (ou quadros) informativos. Embora o DDS não seja uma ferramenta 

específica para a sustentabilidade, ele foi citado em alguns casos como um espaço 

que o líder utiliza para alguma atualização sobre o tema, mas tudo muito pontual, 

visto que não é o foco principal da reunião. Segundo o entrevistado 7 da unidade 1: 

“sempre tem DDS sobre o assunto. Falam de meio ambiente, segurança, coleta 

seletiva, todos os dias em 3 turnos no início de cada turno. O mesmo, é observado 

na unidade 2. 

Recebo relatórios diários por e-mail, uma vez por mês tem um DDS especial 
com mais detalhes, falam de assuntos corporativos, mostram as metas, 
como está cada máquina. Explicam bem certinho.  Para meio ambiente 
falam só quando tem algo especial (entrevistado 5, unidade 2) 
 

 Na unidade 1, os murais foram citados regularmente como uma fonte de 

informação, porém sem muita ênfase. Já na unidade 2, eles foram citados como 

uma forma efetiva de comunicação. Durante a visita, apesar de menor, a unidade 2 

tinha murais em praticamente todas as áreas. Já na portaria da empresa existia um 

mural com a política ambiental afixada nele. Logo depois, ao adentrar no site, outro 

quadro com a política ambiental estava presente. Também havia um mural no 

refeitório da unidade 2. Além disso em quase todas as áreas havia um mural. Um 

dos entrevistados da unidade 2, citou que já havia solicitado a área de meio 

ambiente a instalação de um segundo mural para a área dele, onde trabalham 

alguns funcionários que ficam mais distantes da operação.  

Na unidade 1, logo no acesso entre a portaria e a recepção, existe um 

grande quadro com a política ambiental da empresa, porém ele está situado no meio 

de um gramado sem acesso para que se possa aproximar e ler as informações nele 

contidas.  

O reforço da comunicação corporativa e, também das inciativas locais nas 

unidades, acontece de forma distinta. Na unidade 1, existe um profissional 

específico de comunicação que faz o trabalho de divulgação das inciativas de 

comunicação corporativa e também apoia as inciativas locais que ficam à cargo da 

área de meio ambiente. Ficou bastante evidente que ainda existe um descompasso 

entre a área de comunicação corporativa, a área de meio ambiente e as lideranças 
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da unidade. O Entrevistado 9 da unidade 1, que é responsável pela comunicação 

corporativa na unidade, reportou que, se posiciona de maneira independente da 

área de meio ambiente pois sabe o que é importante e, tendo ou não o apoio da 

área de meio ambiente, fazem as inciativas corporativas previstas. Comentou 

também que o pessoal ainda não conhece o potencial da área de comunicação e 

como ela pode ajudá-los. Do outro lado, a liderança da unidade se sente pouco 

participante das ações de comunicação corporativa.   

Um ponto de destaque a ser considerado, na unidade 2, é ter a comunicação 

interna realizada de uma forma mais próxima das pessoas nas áreas e lideranças. A 

comunicação na unidade 2 fica à cargo das áreas de RH e meio ambiente. O fato da 

unidade ser menor, facilita esta interação mais focada, quase corpo a corpo. Com o 

desafio de implementar políticas e práticas de sustentabilidade ambiental após a 

aquisição, as áreas utilizaram meios mais interativos de se fazer a comunicação e 

sensibilização. Implementaram o programa de coleta seletiva de uma forma bastante 

interativa e prática que aliadas ao apoio da liderança, surtiu efeito   

A forma mais prática e participativa com que foi feito o treinamento de coleta 
seletiva, ajudou no resultado, além do fato de ter abrangido todo o pessoal, 
embora tenha tido uma atuação mais forte da responsável pelo meio 
ambiente, os líderes foram apoiadores no processo (entrevistado2, unidade 
2) 
  

 A fala do entrevistado 6 da unidade 1, reforça o sentimento de que é preciso 

se ter também na unidade 1, uma atuação mais focada na prática e vivências e 

trazer a sustentabilidade ambiental mais próxima do dia a dia das pessoas. “A 

linguagem tem que ser mais simples e que também eles possam praticar e vivenciar 

isso de alguma forma, visualizar no dia a dia de cada um isso” (entrevistado 6, 

unidade 1).   

Embora a empresa tenha um processo de comunicação corporativa 

estabelecida, ainda é sentida uma falta de sintonia entre as inciativas corporativas e 

as inciativas locais de comunicação e sensibilização nas unidades. O fato de que a 

empresa é uma empresa de grandes dimensões, torna o processo de comunicação 

mais complexo. Ao se utilizar ferramentas de comunicação de abrangência mais 

ampla, o processo de comunicação, como verificado, necessita de um apoio mais 

efetivo, em especial por parte das lideranças locais como observado. A unidade 2, 

por ser de menor porte e poder contar com a área de meio ambiente e de RH mais 

próximas dos empregados e liderança, consegue uma maior efetividade no 
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aprofundamento das mensagens e participação mais ativas dos empregados nas 

ações de sustentabilidade ambiental. Uma estratégia de comunicação corporativa 

que vem mostrando resultados interessantes, é a utilização de estratégias de mídias 

sociais, que através da velocidade, abrangência e interatividade, propiciam uma 

adesão maior dos empregados. A utilização de e-mail, embora garanta a 

disseminação da mensagem em larga escala, não vem sendo efetiva, em parte pelo 

tamanho e complexidade das mensagens e linguagem empregada e da falta de 

acessibilidade pelos empregados operacionais, seja por falta de acesso ao 

computador, como pela falta de tempo para o acesso.  

Tornar a comunicação para a sustentabilidade ambiental, uma atividade 

mais prática e interativa, com referências ao dia a dia de trabalho também é uma 

estratégia que está resultando em uma boa adesão. O apoio da liderança aos 

processos de comunicação corporativa e locais não vem sendo adequadamente 

realizado seja por falta de foco como na unidade 1 como por ainda uma falta de 

familiaridade com o tema por parte da liderança da unidade 2. A efetiva participação 

da liderança na sensibilização para a sustentabilidade ambiental, é um passo 

relevante para a ampliação do entendimento e ação para a política de 

sustentabilidade ambiental por parte dos empregados. 

A empresa possui uma área de comunicação corporativa atuante no sentido 

de garantir um alinhamento para os mais variados públicos sobre as práticas, 

políticas e ações referentes a sustentabilidade ambiental. O fato das unidades 

fazerem parte do mesmo grupo econômico, faz com que as comunicações e 

programas corporativos sejam os mesmos. Tanto a unidade 1, como a unidade 2, 

recebem os mesmos direcionamentos e tipos de programas para a sustentabilidade 

ambiental.  A unidade 1 tem um profissional dedicado a comunicação interna e 

corporativa. Este profissional replica as iniciativas corporativas de comunicação para 

a sustentabilidade ambiental e também apoia a direção da unidade em 

comunicações internas e programas específicos de sustentabilidade ambiental.   

Ambas as unidades contam com mídias de comunicação similares, tais 

como os quadros de avisos, murais e banners, além da TV corporativa. As 

comunicações são feitas, em geral via e-mail. A ferramenta aplicativo empresa está 

bem disseminada e é utilizada em ambas as unidades de forma semelhante e com 

bastante efetividade. Observa-se uma adesão bastante grande desta ferramenta em 

especial na unidade 2, talvez por ser um meio rápido de se integrar às outras 
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unidades do grupo.  O entrevistado 9 da unidade 2 reforça essa abordagem. “O 

aplicativo empresa vem crescendo, um aplicativo que vem sendo muito utilizado. Ele 

é voluntário e vem crescendo muito e o tema meio ambiente está muito presente”. A 

iniciativa de se utilizar um formato de mídia social mais moderno, certamente está 

ajudando a empresa na conscientização para a sustentabilidade ambiental, entre 

outros temas. Os empregados têm participado do aplicativo empresa de maneira 

bastante ativa. Parece também que o fato de poderem mostrar ações de 

sustentabilidade que estão fazendo em suas casas e comunidades, além de 

eventuais campanhas promocionais, com premiações, mesmo que simbólicas, 

também estão ajudando na consolidação da ferramenta como um importante veículo 

de divulgação e interação.  

A unidade 2 não tem a figura de um profissional exclusivo de comunicação 

como na unidade 1. Em geral na unidade 2, a área de RH, em conjunto com a 

supervisão de meio ambiente, fazem a comunicação acontecer, tanto as de cunho 

corporativo, como as de cunho local. A proximidade da área de sustentabilidade em 

seu papel de comunicação conjunta com a área de RH na unidade 2, mostra uma 

boa efetividade. Embora, as unidades tenham inciativas locais relevantes, é  

interessante observar que os empregados da unidade 2, souberam comentar em 

maior número sobre as iniciativas de cunho local, em comparação com a unidade 1. 

A fala de um dos entrevistados da unidade 2 reforça este fato. “estou orgulhosa do 

projeto que transforma o lodo da ETE em tijolos para construir casas, tenho muito 

orgulho disso (entrevistado 5). Um outro fator que ajuda na disseminação das 

informações de sustentabilidade ambiental é a quantidade menor de empregados e 

o menor tamanho físico da planta. Além disso foi observado na planta uma 

quantidade maior dos murais de informações, que demonstraram ter uma boa 

efetividade. Um dos gestores entrevistados, reforçou essa efetividade e comentou 

ter solicitado a área de meio ambiente a confecção de um quadro exclusivo, para ser 

colocado internamente em sua área.  

Embora, em uma primeira avaliação, o fato de a unidade 1 ter um 

profissional exclusivamente dedicado a comunicação interna corporativa, possa 

parecer uma vantagem quando se trata da comunicação para a sustentabilidade 

ambiental, na prática isso não acontece. Há claramente uma distância entre a 

comunicação e a liderança da planta. A fala de um dos integrantes da liderança 
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sobre a relação entre áreas corporativas e a gestão local, corrobora para este 

distanciamento.   

Como somos uma comunidade isolada, veio o convite e ficou só nisso 
mesmo, não teve ninguém que puxasse, motivasse. A parte administrativa 
fica muito na cidade e na unidade florestal. O pessoal das áreas 
corporativas as vezes vão até as unidades na cidade e não vem aqui. 
Temos pouca interação com a área corporativa (entrevistado 6, unidade1). 
 

O profissional da área de comunicação alocada na unidade também reforça 

este distanciamento. “Tem um calendário fixo anual, independentemente de a planta 

pedir ou não, eles vão acontecer” (entrevistado 9, unidade1).  

Importante observar que tanto a  área de comunicação, como a liderança 

entendem que necessitam da ajuda mútua. Conforme a liderança entrevistada, a 

área de comunicação deveria estar mais próxima da liderança.  

A comunicação precisa estar mais próxima fisicamente, traçando uma 
estratégia clara de como queremos tratar a sustentabilidade. Fazer um 
plano de 2 ou 3 anos para deixar claras as prioridades baseadas na 
estratégia, e à partir daí ir adicionando as mídias mais efetivas (entrevistado 
8, unidade 1). 
 

Pelo lado da área de comunicação, existe um reforço desta necessidade de 

proximidade e ação conjunta com a liderança, mas admite que ainda atua de 

maneira isolada e pouco conhecida em seu potencial. “As pessoas ainda não 

conhecem o potencial da comunicação e não sabem como solicitar ajuda. Aqui 

acontecem poucas coisas em comparação com outras plantas”. (entrevistado9, 

unidade1).    

Também parece existir um sentimento da área de comunicação de que a 

liderança deva assumir este papel mais ativo de fomentador e apoiador da 

comunicação corporativa.” Eu acho que a liderança não se sente dona do processo, 

eles pensam que comunicar é responsabilidade da área de comunicação”. 

(entrevistado9, unidade1). Durante as entrevistas este sentimento mútuo, de que 

ambos necessitam de ajuda veio à tona. De fato, é bastante importante e relevante a 

forma como a liderança atua na comunicação, disseminação e engajamento para a 

sustentabilidade ambiental.  

Embora a área de comunicação corporativa realize seu papel de 

disseminador dos programas e práticas relativas a sustentabilidade ambiental em 

igual teor para as duas unidades, fica claro que a unidade 2, pelo fato de poder 

contar com a presença mais próxima das áreas de RH e meio ambiente atuando 

diretamente nesta comunicação, recebe um maior reforço na comunicação. Além 
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disso a proximidade e apoio da liderança, facilita este trabalho de comunicação e 

sensibilização.   

 

4.5.3 Sobre a comunicação e sensibilização advinda da liderança 

 

Além da comunicação formal advinda da área de comunicação, RH ou meio 

ambiente, a comunicação realizada pela liderança e a forma como comunicam as 

estratégias e ações para a sustentabilidade ambiental, é de vital importância para o 

processo de comunicação, sensibilização e engajamento dos empregados e 

mostram diferenças significativas entre as unidades. Na unidade 1, onde a maioria 

dos líderes vieram de outras empresas do segmento, que também tem por conta da 

legislação para o setor de papel e celulose e restrições bastante relevantes para a 

sustentabilidade, aliadas ao fato de que a unidade por ser nova na operação 

necessita de foco e atenção à produtividade, percebe-se uma menor interação da 

chefia na comunicação com os operários, quando comparada a unidade 2, onde o 

foco é trazer o tema da sustentabilidade e sua importância para o dia a dia dos 

operários, que até então não tinham esta necessidade por parte da antiga gestão. 

Um exemplo desta diferença na atuação pode ser observada, na fala de um dos 

entrevistados da unidade 1.  

Recentemente a empresa chamou os funcionários para participar por email, 
de uma ação para a comunidade e como os líderes não reforçaram a 
importância, a adesão foi bastante baixa, muitas pessoas nem ficaram 
sabendo da inciativa (entrevistado 6, unidade 2).  

 

Pela fala do entrevistado, percebe-se que não há uma atuação mais focada 

da liderança em relação ao processo de comunicação. Além disso percebe-se que a 

comunicação parece estar bastante concentrada na área de comunicação interna, 

uma vez que as ações são divulgadas, porém ainda sem o devido reforço 

necessário da liderança junto aos seus colaboradores diretos. Outro ponto que 

corrobora para esta não intervenção da liderança na comunicação, está no fato de 

que a liderança como um todo está bastante focada na performance operacional da 

planta, que embora tenha sido inaugurada em meados de 2016, somente agora vem 

atingindo os níveis de produtividades preconizados no projeto inicial. Soma-se a isso 

o fato de que a unidade, iniciou as atividades de expansão da fábrica o que na 

prática significa a construção de mais duas novas unidades industriais no mesmo 

espaço físico. Daí, percebe-se a concentração de foco nestas atividades, deixando o 
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processo de motivação e comunicação para a sustentabilidade ambiental em 

segundo plano, como explicita o entrevistado 6 da unidade 1.  

Não é desculpa, mas hoje a gente toma muito cuidado do que exigir dos 
gestores pois eles estão muito sobrecarregados. O tema de 
sustentabilidade está sempre presente nas reuniões, as decisões são 
tomadas preservando os valores de meio ambiente, mas o papel deles 
como disseminadores, influenciadores não está maior por conta das 
prioridades. (entrevistado 6, unidade 1). 
  

O fato da maioria dos empregados da unidade 1, terem vindo de outras 

empresas do mesmo segmento, e que também tem a necessidade de cuidar do 

meio ambiente pela regulamentação restrito ao setor, colaborar para a não atuação 

mais direcionada da liderança nos temas de sustentabilidade ambiental na unidade 

1. Essa percepção também é compartilhada por boa parte dos empregados, que 

parecem entender a necessidade de foco nas operações. Entrevistado 3 da 

unidade1 cita que imagina que os líderes não falam bastante porque acredita que 

não tenha mais tanta necessidade, especialmente, pelo fato de a fábrica ser nova.  

Também parece entenderem que o nível de maturidade da liderança, colabora com 

a percepção. “Como a equipe é bem madura, com pessoas de fora que já tinham 

essa visão, não é preciso muita cobrança” (entrevistado4, unidade1). A fala do 

entrevistado 8 da unidade 1 reforça esse sentimento. “O fato de muitos terem vindo 

de empresas com a cultura de sustentabilidade já disseminada, com o básico já 

feito, precisam apenas entender as diferenças” (entrevistado8, unidade1). Ainda 

segundo o entrevistado 3 da unidade1: “O pessoal que veio de fora já veio 

conscientizado.”  

Desta forma parece que a atuação da liderança está de fato, pouco focada na 

comunicação para a sustentabilidade, ficando apenas em intervenções pontuais e 

pontos relativos à segurança do trabalho. “Não percebo uma ação de 

conscientização da chefia da mesma forma que vejo com a segurança” (entrevistado 

2, unidade1). O entrevistado 5 da unidade 1 comenta que do chefe, recebe apenas 

em reuniões específicas sobre parâmetros que causam impacto somente dos itens 

com que trabalham na sua área. Outro entrevistado em cargo de liderança admite 

claramente que não há uma maior aproximação para o tema. “Ainda falta um “corpo 

a corpo”. Vejo muito, os operadores preocupados com o mundo deles. Se 

preocupam mais com a área deles sem perceber o impacto em outras áreas”. 

(entrevistado1, unidade1).  
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Ainda assim, essa não comunicação e corpo a corpo mais frequentes, não tira 

a importância do tema que é verificado mais em ações do dia a dia.” Eles praticam 

no dia a dia, mas hoje não está na linha de prioridade (entrevistado 6, unidade 1). 

Do chefe, recebe em reuniões específicas sobre parâmetros que causam impacto 

somente dos itens com que trabalham, cita o entrevistado5 da unidade1. 

O fato da unidade 2 ter sido adquirida de um outro grupo, traz mudanças 

significativas em relação a forma como a liderança lida com a comunicação para a 

sustentabilidade. Como a unidade não tinha anteriormente, pouca ou nenhuma 

atuação em relação a sustentabilidade ambiental, além do exigido minimamente pela 

lei, somada a manutenção de vários líderes da gestão anterior e a chegada de 

novos que já faziam parte de outras unidades da empresa com uma cultura já bem 

consolidada, há uma necessidade contínua de se manter a comunicação para a 

sustentabilidade ambiental na ordem do dia. “incentiva o pessoal, em relação ao 

meio ambiente, como ele já traz a cultura de outras unidades da empresa, ele 

sempre repassa para as pessoas, temos palestras, O chefe sempre está 

apoiando”.(entrevistado4, unidade2). Esse apoio também é reforçado pelo 

Entrevistado5 da unidade2. “O chefe sempre apoia, fala, incentiva. Ele já veio de 

outra unidade da empresa e trouxe essa mentalidade...Nosso gestor é uma pessoa 

presente”. A presença na atuação mais corpo a corpo e no dia a dia da operação, 

também parece ser mais constante na unidade 2 “Em reuniões os coordenadores 

falam muito de meio ambiente. A função deles é bem importante para a 

empresa”(entrevistado5, unidade2). Diferentemente da unidade 1 onde a 

comunicação tem ficado bastante restrita a atuação da área de comunicação, na 

unidade 2, se observam mais incentivos à participação por parte das chefias. “Meu 

chefe incentiva a participação nos programas da empresa”. (entrevistado6, 

unidade2).  

Mesmo com todas as inciativas, observa-se ainda uma lacuna na 

comunicação por parte da liderança. Isso é visto na unidade 1 pela diversidade 

atribuída a liderança, que em sua grande maioria veio de outras empresas e 

culturas, aliadas ao foco dado a operação da planta, como já discutido 

anteriormente. Na unidade 2 a lacuna se repete, porém com uma particularidade. 

Boa parte da liderança permaneceu da empresa anterior, mesclada com alguns que 

vieram da nova empresa transferidos de outras unidades, estes com foco na 

sustentabilidade ambiental e em especial com a missão de criar um conhecimento 
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maior sobre a sustentabilidade ambiental, além é claro, dos ajustes necessários para 

a operação. Essa diferença de origem dos líderes parecem acentuar estas lacunas. 

“Alguns participam espontaneamente e outros precisa apertar um pouco mais” 

(entrevistado 1, unidade 2). Ainda foram ouvidos outros comentários como, a chefia 

nunca ter comentado ou falado sobre a política da sustentabilidade, apenas a 

participação dele nos programas e eventos conforme trazido pelo entrevistado 2 da 

unidade 2), ou como dito pelo entrevistado 6, unidade 2: “o chefe não tem um 

contato e conversa frequente sobre o tema de meio ambiente”. Ou ainda como 

trazido pelo entrevistado 7 da unidade 2: “Temos ações no processo de trabalho que 

levam a isso, mas falar constantemente no dia a dia não é feito”. 

Parece também que a participação dos empregados nas ações da política 

de sustentabilidade ambiental também não é tão intensa como poderia ser. 

Encontrar formas de se permitir a participação mais ativa dos empregados nas 

decisões sobre temas relevantes, é uma maneira poderosa de alavancar o 

engajamento com as ações. Isso foi capturado na fala de alguns entrevistados.  

A empresa se preocupa de fato com meio ambiente, mas a forma de 
disseminar não está no dia a dia dos gestores. Isso poderia melhorar, a 
gestão poderia participar mais da confecção e manutenção da política 
(entrevistado 7, unidade2). 
 

O fator cultural também tem uma importância relevante na comunicação e 

engajamento para a sustentabilidade ambiental. Na unidade 1 o tema está mais 

centrado na diversidade cultural das variadas empresas que compõem a força de 

trabalho. Embora tenham vindo de culturas diferentes, praticamente todas as 

pessoas já apresentam um bom entendimento sobre a importância da 

sustentabilidade ambiental para os negócios. Na unidade 2 o problema reside na 

cultura da não relevância dada pela antiga controladora da empresa aos temas de 

sustentabilidade ambiental, entre outros. Desta forma, fica mais complexa a 

adequação das pessoas ao novo cenário, ao ponto de várias delas terem saído da 

empresa pela falta de adaptação às novas regras e procedimentos. Mesmo os que 

permaneceram na empresa ainda estão em fase de adaptação, que varia de pessoa 

para pessoa. “Algumas pessoas ainda têm a cultura anterior e não aplicam 

adequadamente a coleta seletiva”. (entrevistado4, unidade2), ou como citado pelo 

entrevistado8 da unidade2: “Não é fácil. Estou instigando o pessoal ainda...Vejo uma 

certa relutância, uns paradigmas para quebrar.... Falta orientação, o pessoal precisa 

experimentar”. A observação do entrevistado 2 da unidade 2, resume bastante bem 



106 

 

essa dificuldade: ”Em geral o pessoal ainda não se acostumou com o jeito da 

empresa”.  

Embora de maneiras distintas, o apoio da liderança ao processo de 

comunicação e sensibilização para a sustentabilidade ambiental, ainda está bem 

distante do ideal.  

 

4.5.4  Da política ambiental para a ação 

 

   

Analisando as repostas das entrevistas realizadas nas duas unidades, pode-

se perceber que embora a empresa tenha uma estratégia de sustentabilidade 

ambiental, amparada em uma política de sustentabilidade, metas, objetivos, pilares, 

relatórios consistentes de sustentabilidade e práticas, ainda é muito incipiente a 

tradução desta estratégia em ações bem definidas. Assim a interpretação pessoal de 

cada entrevistado prevaleceu sobre os termos que estão descritos nos documentos 

referentes a estratégia de sustentabilidade ambiental. O entrevistado 1 da unidade 1 

quando perguntado sobre seu conhecimento da estratégia de sustentabilidade 

trouxe a seguinte fala. 

Como a unidade é nova , seguimos as orientações do corporativo A 
empresa é preocupada com meio ambiente, tem um marketing interno que 
prioriza sempre a cultura de segurança e de sustentabilidade, que é cuidar 
do meio ambiente, especialmente ações para que não se sinta, por 
exemplo, o aroma típico de uma fábrica de celulose. Cuidamos muito [do 
meio ambiente], qualquer pessoa que sente algum aroma diferente já entra 
em contato para resolver, todos os parâmetros ambientais tem limites 
internos muito menores do que a legislação pede. Sempre trabalhamos 
mais apertado que a lei. Já cheguei a parar a fábrica por um problema de 
vazamento de efluentes. Como coordenador tenho autonomia e o dever de 
parar a fábrica para garantir os parâmetros de meio ambiente e avaliar o 
que tem que se fazer para resolver. Em segurança do trabalho todos tem o 
direito de “recusa” (não executar uma tarefa que seja perigosa ou que afete 
o meio ambiente) tanto para a segurança como para o meio ambiente. É 
muito explícito para todos que o foco são a segurança e meio ambiente em 
primeiro lugar, verificado na prática. (entrevistado 1, unidade1)  

  

Embora o entrevistado 1 da unidade 1, não tenha trazido elementos textuais 

da estratégia, dos pilares ou do relatório de sustentabilidade ambiental, ele traz no 

discurso e ação, elementos que traduzem a preocupação da empresa para o meio 

ambiente. Os entrevistados 2, 5 e 7 da unidade 1 também não trazem informações 

textuais, mas vão na mesma direção do entrevistado 1. “Não conheço a política de 
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cor mas sei que ela integra toda a cadeia produtiva e que temos que produzir com 

qualidade e pensando no meio ambiente” (entrevistado 7, unidade 1). 

A empresa tem uma imagem, o mercado é muito fechado, o cliente exige 
madeira certificada e a empresa precisa seguir. Isso também tem impacto 
nos fornecedores da empresa que precisam seguir também....Tem impacto 
ambiental e tenta minimizar dentro do que é aceitável pela legislação e 
passando uma boa imagem. A empresa faz mais do que precisa. Vejo pelos 
prêmios e certificações que recebe. (entrevistado 2, unidade1). 
 
Considera a política de sustentabilidade bem divulgada. Conhece mais da 
questão ambiental por conta de ter acesso aos controles específicos da 
área em reuniões diárias. Daí conhece mais as variáveis que causam 
impacto ao meio ambiente. A gente tenta controlar as emissões de nossa 
área de trabalho e ajuda a evitar problemas em outras áreas. (entrevistado 
5, unidade 1).  
 

O fato de a empresa estar atuando na região da unidade 1 há mais de 40 

anos, traz um efeito sensibilizador positivo na população. É comum se observar 

pelas falas dos entrevistados a existência de uma interconexão entre política de 

sustentabilidade ambiental implementada pela empresa e a forma como a população 

e os empregados a enxergam e a retransmitem. Isso acontece pelo fato de que, 

como uma grande parte das pessoas que vivem na cidade, tem uma relação familiar 

de longa data com a empresa (considerando as duas unidades presentes na cidade 

e não apenas a unidade 1 analisada que está há pouco mais de 3 anos), tanto de 

forma direta como indireta, esses temas permeiam não só o ambiente de trabalho, 

mas também extrapolam para o ambiente social no entorno da unidade. Além disso, 

também segue um fluxo inverso, vindo da sociedade para a empresa. O entrevistado 

3 da unidade 1, é um empregado que está na empresa há  8 anos e veio da outra 

unidade da cidade, traz um interessante relato onde mesmo não conhecendo os 

termos ODS e GRI, presentes nos relatórios de sustentabilidade, traz um 

conhecimento prático da preocupação da empresa com o meio ambiente que 

aprendeu inicialmente em casa. “A gente passa em casa como valor .Se fizermos 

todos os dias vira hábito” (entrevistado 7 , unidade1). A empresa é bastante ativa, 

muitos projetos para recuperação de áreas, parques, população indígena 

(entrevistado 8 , unidade 1). 

Antes mesmo de trabalhar na empresa já ouvia falar em proteção ao meio 
ambiente. Ouvia desde o ensino médio: “Eles plantam aquelas florestas”... 
“Reflorestamento, a proteção das matas ciliares, coleta seletiva, eles falam 
muito nisso”. Quando entra na fábrica [como empregado] já muda um pouco 
mais a visão. Já vai aprofundando e vendo o que eles [a empresa] tentam 
trabalhar para que não se tenha um impacto ambiental maior, algum 
problema de fumaça, utilização de água, tratamento de efluentes, para 
descartar mais limpo”.(entrevistado3, unidade1).  
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A empresa montou uma farmácia fitoterápica na cidade para utilizar a 
experiência dos agricultores locais. Montou um parque ecológico na entrada 
da cidade, sem a preocupação com o lucro, apenas para a manutenção das 
questões de meio ambiente.  A planta é a única que tem tratamento terciário 
de tratamento de efluentes que tem custo elevado e que vai muito além da 
legislação (entrevistado 6, unidade 1). 
 

A unidade 2 foi adquirida há pouco mais de 3 anos. Pertencia a um grupo 

nacional, familiar que não tinha foco na sustentabilidade ambiental de seus 

negócios. As poucas inciativas eram realizadas apenas para cumprir minimamente a 

legislação ambiental. Após a aquisição ocorreram muitas alterações. A empresa 

analisada é uma das grandes empresas do segmento. Como já citado 

anteriormente, é uma empresa que trabalha com um foco bastante centrado em 

sustentabilidade de suas operações. Em sustentabilidade ambiental, vai além do que 

a legislação exige. O desafio maior nesta unidade foi o de integrar não somente as 

operações do dia a dia, mas também, trabalhar com foco na implementação, 

comunicação e sensibilização para a sustentabilidade ambiental. Ao longo das 

entrevistas foi sendo percebido um processo de construção da sustentabilidade 

como prática, semelhante no contexto da unidade 1, com as pessoas não sabendo 

referenciar textualmente as práticas, políticas e pilares da sustentabilidade 

ambiental, mas conseguindo claramente definir a nova empresa como uma empresa 

ambientalmente responsável. Outra característica que diferencia o público nesta 

unidade, é o fato de que a empresa não tinha até o momento da aquisição, nenhuma 

intervenção de sustentabilidade na região, sendo por isso, não reconhecida por sua 

atuação de sustentabilidade ambiental.  

Somando-se ao fato de que a liderança da unidade está dividida em dois 

grupos distintos. Um grupo de empregados remanescentes da antiga empresa e 

sem nenhuma atuação em sustentabilidade ambiental, e outro grupo que veio 

transferido de outras unidades da nova empresa, já com conhecimentos acerca das 

práticas, políticas e pilares da sustentabilidade ambiental desenvolvidas pela 

empresa.  

Ao serem questionados durante as entrevistas sobre o conhecimento da 

política e estratégias de sustentabilidade ambiental, ficou bastante evidente que, 

apesar da empresa atuar em um processo de comunicação corporativa e 

comunicação local intensivas, a citação textual destas práticas, políticas e 

estratégias foi bastante tímida, assim como as citações referentes ao quanto a 

empresa se importa com o meio ambiente as narrativas apesar de mais abundantes, 
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ainda são muito superficiais, pouco evidenciando que a prática do dia a dia esteja 

totalmente alinhada com a sustentabilidade ambiental. Entrevistado 2 da unidade 2, 

comenta que na integração recebeu informação breve sobre as políticas de 

sustentabilidade da empresa. No dia a dia, a fábrica tem contato com o tema e ele 

absorveu um pouco mais. Segundo o entrevistado 3 da unidade 2: ”Recebemos 

treinamentos sobre coleta seletiva, sobre o projeto de fabricação de tijolos, são 

algumas coisas que vamos pegando no dia a dia”.   

Tem a política colocada em cada sala, não sabe decorada, já leu, explica 
para os novos empregados a política, fala do dia a dia, da coleta seletiva. A 
empresa também faz na integração. Não conhece o relatório de 
sustentabilidade. Entende que a empresa se preocupa com o meio 
ambiente, com a água. Agora está orgulhosa do projeto que transforma o 
lodo da ETE em tijolos para construir casas, sente muito orgulho disso 
(entrevistado 5, unidade 2). 
 
Vejo que realmente faz parte da cultura da empresa pensar em 
sustentabilidade e proteção do meio ambiente, até porque é de onde vem a 
maior fonte da empresa. Cuidar das florestas e rios que geram energia, 
atuando forte nisso para que seja preservado de forma contínua e ter lucro.  
Pensar em meio ambiente já é padrão empresa. Em sustentabilidade temos 
a empresa cooperativa de catadores. outro programa é a fabricação de 
tijolos com o lodo da ETE (entrevistado 7, unidade 2)  

 

O fato de que, boa parte da liderança foi mantida da empresa anterior, sem 

foco com a sustentabilidade ambiental em seus negócios, traz ainda um certo 

desconhecimento. Embora tenham sido apresentadas as metas e objetivos de 

sustentabilidade ambiental, ainda estão inseguros em relação a implementação das 

práticas e políticas no dia a dia, e em relação ao seu papel Os empregados que 

permaneceram da antiga empresa, percebem claramente as mudanças. Como 

citaram nas entrevistas, muitos empregados não se adaptaram as novas regas e 

diretrizes, tanto operacionais, como as de segurança e meio ambiente e acabaram 

por deixar a empresa. A fala dos entrevistados que permaneceram, deixa claro que 

estão bastante animados com as perspectivas da nova empresa, porém, precisam 

contar com o apoio da liderança e perderem o receio de experimentar o novo. Ainda 

falam muito sobre inciativas mais genéricas, sem, no entanto, citarem ações 

específicas do dia a dia relacionadas as estratégias de sustentabilidade ambiental. 

As falas não deixam dúvidas sobre as possibilidades e necessidades de 

intervenções mais frequentes e pontuais, especialmente para e através das 

lideranças na unidade 2.  
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Foi observado que na unidade 2 existe um processo em construção da 

sustentabilidade como prática. alguns dos entrevistados relatam que após a 

chegada da empresa, começaram a tomar ações pessoais que vão além da prática 

de sustentabilidade ambiental. Entrevistado 5 da unidade 2 comentou que embora a 

empresa tenha substituído os copos de plástico por copos de papel, na área deles 

decidiram espontaneamente utilizar canecas individuais, além de reciclarem os 

papéis de escrever e retirarem as fitas adesivas plásticas que antes iam para a 

prensa de sucata. Entrevistado 3 da unidade 2 comentou que ao receber o 

dispositivo para economia de água para utilizar em casa, comprou mais para as 

torneiras das casas da família toda. “As iniciativas da empresa vão para casa. 

Cuidado com meio ambiente, poluição na rua e no rio, desmatamento e queimadas” 

(entrevistado 4 unidade 2).  E 

A liderança sempre tenta passar para que as pessoas sejam as mesmas 
dentro e fora da empresa. Se ela é bem organizada em casa, será na 
empresa também. Se tem o hábito de separar o lixo na empresa, também o 
fará em casa. Acredito que boa parte de nosso público faça em casa 
(entrevistado 2, unidade 2). 
 
A empresa mudou minha vida, totalmente, completamente, em matéria até 
de ensino. Voltei a estudar, estou fazendo a faculdade de gestão comercial, 
muita gente voltou a estudar e essa semente está plantada, até em casa 
mudou. Meu marido voltou a estudar. Tivemos chances e oportunidades 
que talvez nenhuma empresa da região daria (entrevistado 5, unidade 2) 
 
 
As pessoas praticam em casa, fazem a coleta seletiva, aprendi aqui na 
empresa, outra coisa que aprendi foi usar sempre o cinto de 
segurança....Estou tão animada que voltou a estudar, faço gestão de 
produção...Tudo tem sua importância, até então não conhecia nada e com a 
empresa estou aprendendo muita coisa, em geral, no trabalho e na vida. 
Uma pequena atitude sua pode melhorar o mundo (entrevistado 10, unidade 
2). 

 

Nas entrevistas, fica evidente que embora a sustentabilidade ambiental, seja 

um componente importante e relevante para a organização, ela ainda é entendida de 

maneira muito superficial pelos entrevistados. Isso se dá de diferentes formas nas 

unidades analisadas. A unidade 1 se beneficia do fato de a empresa ter na mesma 

cidade, uma outra unidade instalada há muitos anos, porém como a força de 

trabalho em grande parte veio de outras empresas de fora do grupo ainda não existe 

uma ampla apreensão dos conceitos de sustentabilidade. Soma-se a isso o fato de 

praticamente toda a liderança também ter vindo de outras empresas, com isso a 

apreensão das práticas e políticas de sustentabilidade ambiental por parte desta 

liderança, para posterior disseminação e sensibilização dos empregados, acontece 
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de forma mais lenta. Uma agravante para este processo, reside no fato de que a 

unidade 1 está com seu foco direcionado quase que totalmente, para a consolidação 

da operação e construção das novas unidades que recentemente se iniciou, 

deixando o tema de sustentabilidade em segundo plano.   Já na unidade 2, a 

sustentabilidade ambiental veio quase como uma novidade para a maioria dos 

empregados que lá já trabalhavam. 

Desta forma, ao nos depararmos na pesquisa, com o fato de que várias 

práticas estabelecidas para a sustentabilidade ambiental no âmbito da organização, 

foram incorporadas ao dia a dia dos colaboradores em suas casas, famílias e 

comunidades, inclusive extrapolando o tema da sustentabilidade ambiental em si e 

migrando para outros temas, como a conscientização para a utilização de cintos de 

segurança e o incentivo para a volta aos estudos, verifica-se um processo 

emergente de sustentabilidade como prática.  

 
 

4.5.5 Proposição prática 

 

Ao se analisar as práticas e politicas de comunicação e sensibilização para a 

sustentabilidade ambiental, verifica-se que a organização pode lançar mão de 

práticas consolidadas no mercado para envolver a liderança das unidades, 

especialmente no reforço às práticas de comunicação corporativas. Ter um 

programa estruturado de apoio pós comunicação, atrelar a metas de participação 

nos resultados, o processo de comunicação e sensibilização para a sustentabilidade 

ambiental, bem como incluir mais módulos de treinamento como obrigatórios dentro 

do sistema eletrônico de treinamentos, criar um sistema de premiação ou 

reconhecimento para os líderes que tiverem mais subordinados participando das 

ações sócio-ambientais, promovidas pela empresa junto à comunidade, bem como 

aos líderes que também participarem diretamente das ações. 

Implementar um sistema que permita uma melhor informação sobre a 

sustentabilidade ambiental desde o processo de integração, que embora seja 

realizado, pode ser feito de maneira mais profunda, uma vez que a sustentabilidade 

ambiental faz parte do conjunto de valores da organização. Outra inciativa que pode 

trazer valor agragado na comunicação e sensibilização para a sustentabilidade 

ambiental é a capacitação das lideranças, como embaixadores e multiplicadores do 

tema, tal qual é feito com os membros da segurnala do trabalho. Desta forma eles 
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podem servir de referência para os colaboradores, em caso de dívidas ou 

esclarecimentos sobre sustentabilidade no dia a dia.    
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5 RESULTADO DA PESQUISA E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho, com foco no papel e atuação das lideranças na comunicação 

e sensibilização das estratégias e políticas de sustentabilidade ambiental em duas 

unidades de uma mesma organização, mostra que as lideranças nas organizações 

exercem um papel fundamental de construtores, e transmissores das estratégias, 

políticas e cultura de uma organização. São eles que atuam no dia a dia para 

garantir a tomada de ação e o alinhamento entre as estratégias previstas e as de 

fato realizadas.  

Na primeira parte do trabalho, nos capítulos 1 e 2, foi delineada a base 

teórica utilizada para a compreensão dos fenômenos posteriormente analisados na 

pesquisa de campo. Foram abordados conceitos relativos a comunicação e 

sensibilização utilizadas tanto de forma corporativa e através das lideranças e sua 

interrelação entre a sustentabilidade ambiental. Também foram trazidos para o 

estudo, um breve histórico dos principais movimentos globais, em direção à 

sustentabilidade ambiental, a importância da sustentabilidade ambiental para o 

cenário dos negócios atuais, e um panorama do setor de papel e celulose onde atua 

a empresa analisada. Traçar este panorama, é importante para entender a 

necessidade das empresas do segmento de papel e celulose em trabalhar com 

componentes de sustentabilidade ambiental, que vão além do que é exigido pela 

legislação. Um resumo das principais ferramentas para a confecção e 

implementação de estratégias, uma visão da estratégia como prática, para avaliar o 

quanto os empregados criam suas próprias visões da estratégia à medida em que 

recebem as informações e atuam no dia a dia e finalmente um olhar sobre a 

importância e práticas de comunicação e narrativas como ferramentas de 

alinhamento, entendimento e sensibilização para a sustentabilidade ambiental. O 

capítulo 3 tratou da metodologia empregada para a análise e comparação das duas 

unidades estudadas. 

O capítulo 4 foi dedicado a análise da coleta de dados realizada em campo, 

trazendo os principais achados em cada unidade, suas diferenças e similaridades, 

bem como sobre as falas dos entrevistados observadas ao longo do processo de 

entrevistas, construindo-se assim um entendimento dos principais motivadores para 

a atuação das lideranças, na comunicação e sensibilização da sustentabilidade 

ambiental, seu  entendimento por parte dos empregados e a forma como atuam no 
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dia a dia do trabalho, baseados neste entendimento, e o impacto, que a relação 

entre as peculiaridades e momentos específicos de negócios pelas quais as 

unidades estão passando atualmente, traz para esta comunicação e sensibilização. 

Os estudos de campo permitiram atender aos objetivos específicos delineados no 

trabalho.  

  Ao se comparar as práticas de comunicação, sensibilização e chamada 

para a ação dos empregados por parte da liderança, e a forma como a comunicação 

corporativa para a sustentabilidade ambiental chega até os níveis mais elementares 

de cada unidade, atendeu-se ao primeiro, segundo e terceiro objetivos específicos. 

A empresa atua de forma corporativa com várias ferramentas e mídias, porém 

muitas delas são implementadas sem muito apoio posterior as divulgações. Na 

integração também recebem informações sobre a estratégia e política de 

sustentabilidade ambiental, porém ainda de forma superficial. Algumas mídias recém 

implementadas como um aplicativo similar aos de mídias sociais estão sendo bem 

sucedidos. Foram relatadas e analisadas as diferenças entre as unidades, que 

fazem parte do grupo igualmente há quase 4 anos, tanto em seu momento 

específico de negócios, como cultural, verificados na composição atual das 

lideranças e empregados.  

Foi evidenciado que a unidade1, trata o tema da comunicação e 

sensibilização para a sustentabilidade ambiental de maneira mais superficial e 

protocolar, sem grande apoio da liderança e baseado em grande parte na 

comunicação corporativa e da área de meio ambiente apenas. Isso se deve em 

parte, a um foco maior da unidade na consolidação das operações e construção de 

novas plantas na unidade. 

Na unidade 2, a comunicação e sensibilização formal para a sustentabilidade 

ambiental é realizada de maneira mais intensa pelas áreas de meio ambiente e RH e 

percebeu-se uma maior atuação da liderança no processo de apoio a comunicação 

e sensibilização. Como a unidade está em um momento de integração de negócios 

pós aquisição e introdução de práticas e políticas para a sustentabilidade ambiental 

está acontecendo de maneira mais intensa. Na unidade 2 a quase totalidade dos 

empregados e liderança permaneceram na empresa após a aquisição, tendo a 

liderança sido mesclada com alguns integrantes que vieram transferidos de outras 

unidades da empresa. Os empregados se mostraram muito engajados e 
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entusiasmados com as novas diretrizes, políticas e programas de sustentabilidade 

ambiental trazidas pela empresa.  

Embora cada uma das unidades, tenham focos de atuação distintos e 

lideranças configuradas de maneiras distintas, pôde-se identificar claramente as 

formas e processos de atuação da liderança para a comunicação e sensibilização. 

Na unidade 2 o processo foi observado mais consistente, onde as lideranças se 

mostram mais presentes e apoiadoras, das inciativas corporativas e locais, de 

comunicação e sensibilização em grande parte coordenadas pelas áreas de RH e 

meio ambiente, que se mostraram bastante próximas dos colaboradores. Na 

unidade 1, o processo de comunicação e sensibilização por parte das lideranças é 

menos intenso e consistente, ficando em grande parte, centrado na atuação da 

comunicação corporativa, sem muito reforço por parte das lideranças, especialmente 

pelo entendimento já descrito de que como a unidade já nasceu com um conjunto de 

práticas de sustentabilidade consolidados pela empresa e de que a liderança que 

veio de outras empresas, também trouxe conceitos de sustentabilidades 

consistentes conforme descrito pelos entrevistados. O corpo a corpo da 

comunicação que é parte fundamental para o processo de sensibilização ainda é 

muito insipiente.  

A análise das falas dos entrevistados, mostraram o atendimento ao quarto e 

ao quinto objetivos específicos. As entrevistas mostraram que existe um 

entendimento da importância da sustentabilidade ambiental para a empresa, porém 

ainda muito distante daquele que é descrito na política de sustentabilidade 

ambiental. Ao se analisar as falas dos empregados, raras vezes são citados termos, 

certificações importantes, metas ou objetivos específicos das unidades, mesmo 

estando disponíveis nos murais na unidades e disponíveis no website da empresa. 

Uma das razões é a superficialidade com que estas informações são tratadas, 

trazendo assim uma lembrança, apenas para a importância de forma geral, sem, no 

entanto, um maior aprofundamento. Outra razão que concorre decisivamente para 

isso é a linguagem mais complexa utilizada tanto na política de sustentabilidade 

ambiental como no relatório anual de sustentabilidade e a extensão dos documentos 

que dificultam a apreensão mais completa. Foi observado que as ações do dia de 

sustentabilidade ambiental estão alinhadas com as metas e objetivos de 

sustentabilidade, porém apenas pelo fato de estarem relacionadas as metas 

operacionais das áreas e não por uma ação mais consistente de sensibilização.  
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Tanto na unidade 1, como na unidade 2, foram observadas e relatadas por 

parte dos entrevistados, que várias das inciativas propostas pela empresa para a 

sustentabilidade ambiental, como a coleta seletiva e preocupação com o 

reflorestamento, extrapolaram os portões das unidades e forma levados pelos 

empregados para suas casas e comunidades onde vivem, mostrando um processo 

de construção de sentido em desenvolvimento. Esse processo foi mais observado 

na unidade 2, onde o processo de sensibilização extrapolou o tema ambiental e foi 

absorvido até mesmo em práticas sociais distintas como a conscientização para a 

utilização de cinto de segurança nos veículos e a volta aos estudos por parte dos 

empregados e familiares    

Desta forma, embora a atuação corporativa, com suas ferramentas de mídia de abrangência massiva, 
sistemas de comunicação atualizados com práticas modernas de mídias sociais, websites com 
possibilidades ilimitadas de disseminação de informações e conteúdos, além das formas tradicionais 
de comunicação, como quadros e murais de avisos, seja uma forma presente e atuante nas 
unidades, o fator humano, aqui representado pelas interações entre colaboradores e entre colabores 
e lideranças, é fundamental na sensibilização e para uma abordagem mais abrangente e holística do 
tema da sustentabilidade ambiental. Segundo Popoescu et al, 2012 apud Paz e Kipper, os recursos 
humanos representam o fator fundamental para as mudanças de rotinas e procedimentos 
necessários em todos os níveis.  

Como citado e observado na pesquisa, liderança e cultura organizacional 

são fundamentais para o sucesso na implementação de estratégias bem sucedidas 

de sustentabilidade ambiental. 

Esta dissertação, traz uma contribuição prática para auxiliar as organizações 

que atuam de forma descentralizada em unidades distintas, no sentido de, entender 

que as peculiaridades específicas de cada uma delas, momento particular do 

negócio, suas metas e objetivos estratégicos, a configuração e capacitação de sua 

liderança local para a comunicação e sensibilização, bem como proximidade das 

áreas de suporte como RH, comunicação interna e meio ambiente, apoio de 

ferramentas e mídias de comunicação e sua linguagem adequada ao público interno, 

se constituem em fatores fundamentais, na forma como os colaboradores tomam 

ciência, se sensibilizam e tomam ações alinhadas as estratégias e políticas definidas 

pelos níveis mais altos da organização, Isso deve acontecer, não só no âmbito 

interno à organização, mas também, incorporando as práticas de sustentabilidade no 

dia a dia de suas famílias e comunidades. 

Investir em mídias mais modernas, semelhantes as mídias sociais, utilizadas 

em âmbito pessoal, mostra uma efetividade maior do que as mídias tradicionais, 

como e-mail e murais para a disseminação e maior envolvimento dos colaboradores 

com os temas mais importantes para a organização.  
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Criar espaços de discussão semelhantes aos DDS – Diálogos diários de 

Segurança, para temas de sustentabilidade ambiental, também podem ser uma boa 

estratégia de comunicação e sensibilização para o tema, uma vez que pode permitir 

maior interatividade e permitir mais protagonismo aos empregados para a 

sustentabilidade.  

Outro ponto de contribuição prática do trabalho, é o de mostrar que inciativas 

de comunicação e sensibilização realizadas de forma conjunta entre as áreas de 

Comunicação, meio ambiente e RH, aliadas ao apoio e suporte das lideranças, é 

fundamental para uma melhor comunicação e sensibilização. Além disso, tornar as 

inciativas mais práticas e interativas, mostra-se mais efetiva no entendimento e 

tomada de ação por parte dos colaboradores  

Importante também, é não descuidar de temas relevantes para a 

organização, mesmo que a prioridade momentânea dos negócios seja outra.  

Segurança e preocupação com o meio ambiente, devem receber a mesma atenção 

que a estratégia dos negócios, visto que, o não reforço contínuo e frequente, pode 

levar ao esquecimento de pontos importantes, como visto com a política se 

sustentabilidade, na pesquisa realizada.  

Finalmente, investir em uma comunicação e sensibilização para a 

sustentabilidade no ambiente organizacional, é um fator relevante para que as 

práticas sustentáveis, sejam replicadas e levadas pelos colaboradores, para suas 

casas e comunidades. A pesquisa mostrou que em vários casos relatados pelos 

entrevistados, a preocupação com o meio ambiente extrapolou o ambiente da 

empresa sendo levado para as famílias e se transformado em ações pessoais que 

vão além do tema do meio ambiente, como a preocupação com a retomada dos 

estudos, não só pelo empregado, mas também por seus familiares, como citado por 

alguns entrevistados. Desta forma, fazer com que a sustentabilidade, se transforme 

em algo que, de fato faça sentido para as pessoas, pode ser uma forma efetiva de 

se garantir de maneira mais fácil, apoio e engajamento para as práticas e políticas 

organizacionais mais abrangentes.   

 

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Embora este estudo tenha abordado a forma com a liderança comunica e 

sensibiliza os colaboradores para a estratégia de sustentabilidade ambiental, ele não 
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teve como foco analisar a formulação da estratégia. Estudar a estratégia de 

sustentabilidade desde sua elaboração até os seus efetivos desdobramentos e 

resultados, pode trazer novos achados para futuras pesquisas. 

Outro ponto a considerar com limitador para esta pesquisa é o fato de que 

foram abordadas apenas duas unidades recém incorporadas ao grupo empresarial 

de um total de mais de 15 unidades, já em pleno funcionamento. Assim, 

comparações com unidades que tenham uma cultura de sustentabilidade ambiental 

já consolidadas poderia trazer um olhar comparativo distinto para a pesquisa.   

 

5.2 INDICAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Neste estudo, ao comparar duas unidades de um mesmo grupo empresarial, 

foram observadas diferenças significativas na forma como cada uma delas atua na 

comunicação e sensibilização de estratégias de sustentabilidade ambiental. Algumas 

das razões já citadas no estudo sugerem que, uma diferença no foco de atuação de 

cada uma delas, a forma como a liderança, sendo heterogênea atua no apoio a 

comunicação vinda da área corporativa, transformando e dando novos contextos 

para uma mesma prática ou política, a proximidade física de áreas que fazem a 

comunicação com os empregados, entre outras,  afetam a forma como a 

comunicação e a sensibilização se processam.  

A avaliação do impacto da cultura organizacional na forma como é feita a 

comunicação e sensibilização, mesmo em um contexto de pertencimento ao mesmo 

grupo empresarial, é um tema que pode trazer resultados interessantes. Estudos 

que comparem empresas de gestão mais maduras com empresas com gestão mais 

jovem, também podem trazer insights importantes. 

  Como visto na pesquisa, a unidade 2, que foi adquirida de uma outra 

empresa, recebeu alguns integrantes da liderança transferidos de outras unidades 

que se juntaram aos que já estavam vivenciando a cultura estabelecida. Esses 

novos integrantes trouxeram um novo olhar para a sustentabilidade e, portanto, se 

faz necessário a integração das lideranças já estabelecidas na nova cultura, para 

que possam a partir daí, desenvolver com suas equipes nova construção de sentido. 

No cenário atual, com grandes movimentações nas organizações, por conta de 

fusões e aquisições, estudar como a comunicação e sensibilização, pode criar um 

processo, que não seja 100% transferido da empresa que compra, para a que é 
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comprada, mas que é seja desenvolvido através de um processo de comunicação e 

sensibilização que criação de uma realidade única para a empresa, pode ajudar as 

organizações a potencializar os processo de integração das empresas.  

A exemplo do que foi observado como prática realizada para a segurança do 

trabalho, o desenvolvimento de espaços de discussão focados na sustentabilidade, 

são bastante apropriados para a focalização dos temas de relevância e 

disseminação de práticas de sustentabilidade.  

Ainda, são poucas as pesquisas relacionadas a sustentabilidade como 

prática, sendo um tema de relevância para as organizações. Esse tema carece de 

estudos mais aprofundados. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTORES  

 
1- PERFIL DO ENTREVISTADO  

Nome:  

Cargo:  

Área de atuação: 

Unidade:   

Tempo que atua na empresa:  

Participa da confecção da estratégia de sustentabilidade ambiental?  

 

2 - CONHECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

  

Conte-me o quanto você conhece: 

• Visão, missão e valores da organização 

• Metas e objetivos gerais da organização 

• Política ambiental, certificações ambientais 

• Estratégia e metas de sustentabilidade ambiental 

• Relatório de sustentabilidade ambiental, balanços sociais 

• Resultados ambientais atuais 

• Como considera a sustentabilidade ambiental para a sua empresa (obrigação, 

necessidade, importante, mas não essencial, importante para o marketing e 

imagem, etc.) 

 

3 – COMUNICAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O TEMA 

 

Como você tomou os primeiros contatos com estes temas acima? 

• Website 

• Treinamento na integração formal 

• Treinamento formal pela empresa (área de comunicação ou RH)  

• Treinamento/. Informações através de seu chefe imediato 

• Participante da formulação da estratégia de sustentabilidade ambiental 

• A Área tem ligação direta com o tema  

 

Qual deles achou mais efetivo? Por quê?  
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O que faria diferente? 

 

4 – LÍDER COMO COMUNICADOR E MOTIVADOR PARA A ESTRATÉGIA DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

  

• Como considera a conscientização dos colaboradores em geral e de seus 

subordinados diretos para a importância da sustentabilidade ambiental?  

• Os colaboradores em geral e seus subordinados conhecem a visão, missão, 

valores, propósito da organização? 

• Os colaboradores e seus subordinados conhecem os relatórios de 

sustentabilidade ambiental, metas, indicadores, ações e os balanços sociais? 

• Citar algum exemplo de um colaborador em geral ou seu subordinado diretor 

que tenha tomados ações efetivas com base na estratégia de 

sustentabilidade ambiental  

• Como considera a relevância de seu papel neste processo 

• O que tem feito para a comunicação sobre o tema. De forma oficial e de forma 

espontânea. Que momentos aproveita para alavancar a comunicação e 

sensibilização?  

• Você trabalha de que forma com seus subordinados, para que eles entendam 

a estratégia de sustentabilidade da sua organização como algo que é bom 

para a natureza, para a humanidade e para eles, além das metas da 

empresa, ou seja, que faça sentido para eles, mais do que apenas seguir os 

protocolos e manter a empresa competitiva e mantendo os seus empregos? 

Você trabalha de que forma para dar sentido a estratégia de sustentabilidade 

ambiental, além dos procedimentos legais, normas 

• Qual forma que utilizou considera mais eficaz, e porquê?  

 

5 – SOBRE ATUAÇÃO DOS MEIOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO E 

SENSIBILIZAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO EM GERAL 

  

• Quais são os programas oficiais de comunicação e sensibilização para a 

sustentabilidade ambiental que você conhece em sua organização?   
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• Como avalia a comunicação e sensibilização que os você enquanto líder 

recebe da área de comunicação interna / RH. 

• Há alinhamento entre a comunicação oficial e os resultados efetivos 

• O que tem funcionado, e o que não? 

• O que faria diferente?  

• Você se sente motivado a agir com os programas de treinamento que recebe?  

• Quais outros programas oficiais que você conhece que apoiam a tomada de 

consciência, sensibilização e ação por parte dos funcionários (Ex. 

Campanhas, programas de sugestão, programas de participação nos 

resultados (PPR), incentivos monetários, outros. 

• Os programas fazem sentido para você?   

 

6 – A ATUAÇÃO DE SEU SUPERIOR IMEDIATO NA COMUNICAÇÃO E 

SENSIBILIZAÇÃO. 

 

• Como considera a atuação de seu chefe imediato na conscientização para a 

importância da sustentabilidade ambiental? Ele faz com que as informações 

tenham um sentido para você, que vai além das formalidades?  

• O seu chefe imediato conhece os relatórios de sustentabilidade ambiental e 

balanços sociais? 

• O seu chefe imediato te incentiva a buscar mais informações sobre a 

estratégia de sustentabilidade ambiental, além dos meios formais de 

comunicação?  

• Pode citar algum exemplo concreto ou alguma história interessante, de como 

o seu chefe te incentivou a tomar ações efetivas com base na estratégia de 

sustentabilidade ambiental  

• O que seu chefe imediato tem feito para a comunicação sobre o tema. De 

forma oficial e de forma espontânea. Que momentos ele aproveita para 

alavancar a comunicação e sensibilização. 

• Seu chefe imediato, trabalha de que forma, para que você entenda a 

estratégia de sustentabilidade da sua organização como algo que é bom para 

a natureza, para a humanidade e para você, ou seja, que faça sentido para 
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você, mais do que seguir os protocolos e manter a empresa competitiva e 

mantendo o seu empregos?  

• Você recebe recursos, processos, procedimentos específicos para o 

desenvolvimento de ações de estratégia de sustentabilidade ambiental? 

Quais?  
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA – COLABORADORES EM GERAL  

 

1- PERFIL DO ENTREVISTADO  

Nome:  

Cargo:  

Área de atuação:  

Unidade: 

Tempo que atua na empresa:  

 

2 - CONHECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

  

Conte-me o quanto você conhece: 

• Visão, missão e valores da organização 

• Metas e objetivos gerais da organização 

• Política ambiental, certificações ambientais 

• Estratégia e metas de sustentabilidade ambiental 

• Relatório de sustentabilidade ambiental, balanços sociais 

• Resultados ambientais atuais 

• Como considera a sustentabilidade ambiental para a sua empresa (obrigação, 

necessidade, importante, mas não essencial, importante para o marketing e 

imagem, etc.) 

 

3 – COMUNICAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O TEMA 

 

Como você tomou os primeiros contatos com estes temas acima? 

• Website 

• Treinamento na integração formal 

• Treinamento formal pela empresa (área de comunicação ou RH)  

• Treinamento/. Informações através de seu chefe imediato 

• Participante da formulação da estratégia de sustentabilidade ambiental 

• Sua área tem ligação direta com o tema  

 

Qual deles achou mais efetivo? Por quê?  
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Quais sugestões daria para melhorar? O que faria diferente? 

 

4 – SOBRE SUA ATUAÇÃO JUNTO AOS COLEGAS.  

  

• Você conhece os relatórios de sustentabilidade ambiental, programas, metas, 

objetivos, indicadores, resultados e balanços sociais? De onde, como?  

• Citar algum exemplo seu ou de um colega, que tenha tomados ações efetivas 

com base na estratégia de sustentabilidade ambiental.  

• Como você levanta e endereça pontos relevantes para a melhoria da 

estratégia de sustentabilidade ambiental? 

• Você trabalha de que forma com seus colegas, para que eles entendam a 

estratégia de sustentabilidade como algo que vai além do trabalho na 

empresa, mais do que apenas seguir os protocolos e manter a empresa 

competitiva e mantendo os seus empregos? Algo que é bom para a natureza, 

para a humanidade e que faça sentido para eles.  

 

5 – SOBRE ATUAÇÃO DOS MEIOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO E 

SENSIBILIZAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO EM GERAL 

  

• Quais são os programas oficiais de comunicação e sensibilização para a 

sustentabilidade ambiental que a sua organização oferece.  

• Como avalia a comunicação e sensibilização que os você e os colaboradores 

recebem da área de comunicação interna / RH. 

• Há alinhamento entre a comunicação oficial e os resultados efetivos 

• O que tem funcionado, e o que não? 

• O que faria diferente?  

• Você se sente motivado a agir com os programas de treinamento que recebe?  

• Quais outros programas oficiais que você conhece que apoiam a tomada de 

consciência, sensibilização e ação por parte dos funcionários (Ex. 

Campanhas, programas de sugestão, programas de participação nos 

resultados (PPR), incentivos monetários, outros.  
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6 – A ATUAÇÃO DE SEU SUPERIOR IMEDIATO NA COMUNICAÇÃO E 

SENSIBILIZAÇÃO. 

 

• Como considera a atuação do seu superior imediato na conscientização dos 

subordinados para a importância da sustentabilidade ambiental?  

• Como seu chefe imediato apresenta os relatórios de sustentabilidade 

ambiental, programas, metas, objetivos, indicadores, resultados e balanços 

sociais? Ele faz de forma protocolar ou dá um sentido maior a estratégia de 

sustentabilidade ambiental?  

• O seu chefe imediato te incentiva a buscar mais informações sobre a 

estratégia de sustentabilidade ambiental? 

• Pode citar algum exemplo de como o seu chefe te incentiva a tomar ações 

efetivas com base na estratégia de sustentabilidade ambiental  

• O que seu chefe imediato tem feito para a comunicação sobre o tema. De 

forma oficial e de forma espontânea. Que momentos ele aproveita para 

alavancar a comunicação e sensibilização. 

• Seu chefe imediato, trabalha de que forma, para que você entenda a 

estratégia de sustentabilidade da sua organização como algo que é bom para 

a natureza, para a humanidade e para você, ou seja, que faça sentido para 

você, mais do que seguir os protocolos e manter a empresa competitiva e 

mantendo o seu empregos?  

• Você recebe recursos para tomada de ações referentes a estratégia de 

sustentabilidade ambiental? quais?  
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA  

 

1- PERFIL DO ENTREVISTADO  

Nome:  

Cargo:  

Área de atuação:  

Tempo que atua na empresa:  

Participa da confecção da estratégia de sustentabilidade ambiental?  

 

2 - CONHECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

  

Conte-me o quanto você conhece: 

• Visão, missão e valores da organização 

• Metas e objetivos gerais da organização 

• Política ambiental, certificações ambientais 

• Estratégia e metas de sustentabilidade ambiental 

• Relatório de sustentabilidade ambiental, balanços sociais 

• Resultados ambientais atuais 

• Como considera a sustentabilidade ambiental para a sua empresa (obrigação, 

necessidade, importante, mas não essencial, importante para o marketing e 

imagem, etc.) 

 

3 – COMUNICAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O TEMA 

 

Como você tomou os primeiros contatos com estes temas acima? 

• Website 

• Treinamento na integração formal 

• Treinamento formal pela empresa (área de comunicação ou RH)  

• Treinamento/. Informações através de seu chefe imediato 

• Participante da formulação da estratégia de sustentabilidade ambiental 

• A Área tem ligação direta com o tema  
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Qual deles achou mais efetivo? Por quê?  

O que faria diferente? 

 

4 – LÍDER COMO COMUNICADOR E MOTIVADOR PARA A ESTRATÉGIA DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

  

• Como considera a atuação dos gestores na conscientização de seus 

subordinados para a importância da sustentabilidade ambiental?  

• Citar algum exemplo ou história de um colaborador ou subordinado seu que 

tenha tomados ações efetivas com base na estratégia de sustentabilidade 

ambiental. 

• Sua área trabalha de que forma com os colaboradores, para que eles 

entendam a estratégia de sustentabilidade como algo que vai além do 

trabalho na empresa, mais do que apenas seguir os protocolos e manter a 

empresa competitiva e mantendo os seus empregos? Algo que é bom para a 

natureza, para a humanidade e que faça sentido para eles.  

 

 

5 – MEIOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO E DA 

ORGANIZAÇÃO EM GERAL 

  

• Quais são os programas oficiais de comunicação e sensibilização para a 

sustentabilidade ambiental que a sua organização oferece.  

• Como avalia a eficácia do processo e ferramentas de comunicação e 

sensibilização que a empresa implementa? Elas permitem que as pessoas 

atuem de forma que faça sentido para ela, além do que é formal ou 

normalizado? 

• Consegue fazer uma correlação entre a comunicação oficial e os resultados 

efetivos 

• O que tem funcionado, e o que não? 

• O que faria diferente?  

• Você se sente motivado a agir com os programas de treinamento que recebe 

comunica? 
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• Como são medidos os níveis de participação e compreensão dos programas 

de comunicação voltados a sustentabilidade ambiental?   

• Quais outros programas oficiais que você conhece que apoiam a tomada de 

consciência, sensibilização e ação por parte dos funcionários (Ex. 

Campanhas, programas de sugestão, programas de participação nos 

resultados (PPR), incentivos monetários, outros. Os considera efetivos?  


