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APRESENTAÇÃO

ADRIANO SAMPAIO
DANIEL REIS SILVA
MARIA EUGÊNIA PORÉM

Este livro reúne os trabalhos dos palestrantes do XIV Congresso 
Abrapcorp (Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação 
Organizacional e de Relações Públicas), realizado em sua primeira edi-
ção em formato on-line em função da grave pandemia que assolou o 
mundo em 2020. Apesar dos tempos difíceis, a Associação, mais uma 
vez, demonstrou sua contribuição aguerrida junto ao campo de estu-
dos da Comunicação Organizacional e Relações Públicas. Com o tema 
“Comunicação, Inovação e Organizações”, título homônimo a este livro, o 
Congresso teve como instituições organizadoras a Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e a Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação – Campus de Bauru (FAAC).
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O capítulo que abre esta publicação foi elaborado pela Dra. Sandra 
Massoni, conferencista convidada para proferir a palestra de abertura do 
XIV Abrapcorp. Com o título “La meta perspectiva de La Comunicación 
Estratégica Enactiva: hay un fractal en tu comunicación”, Massoni apre-
senta a perspectiva teórica da Comunicação Estratégica Enecativa (CEE) 
e parte do pressuposto que há sempre um fractal na comunicação. Para 
adentrar na complexidade que é o processo comunicativo, a autora nos 
convida a nunca esquecermos de ritmar. Em seguida, temos o texto de 
Cleusa Scroferneker, que foi uma das mediadoras da conferência de aber-
tura, e que nos apresenta o seu texto intitulado: “Fragmentos retecidos so-
bre a comunicação estratégica: desafios da Comunicação Organizacional 
para inovação”. Nele, Scroferneker busca (re)tecer três aspectos centrais 
na palestra de Massoni, sendo eles: a noção de fractal do social, a multidi-
mensionalidade da comunicação, e, por fim, a necessidade de recorrermos 
a outras lentes paradigmáticas a fim de compreendermos a complexidade 
do processo comunicativo. 

O Congresso teve em sua primeira mesa temática, “Comunicação, 
Inovação e Empreendedorismo: tensões e alinhamentos”, as participações 
de Lucas Araújo, Maria Eugênia Porém, Regina Rossetti e Vander Casaqui. 
Sob o título “Ecossistemas de inovação em comunicação no Brasil”, a re-
flexão de Lucas Araújo busca avaliar o ecossistema de inovação em co-
municação no país, tendo como prisma o Modelo Triplo Hélice. Araújo 
parte da experiência norte-americana e, depois, aborda as suas aplicações 
no Brasil em universidades, empresas (privadas e entidades de classe) e 
governo (políticas públicas). Em seguida, no capítulo de Maria Eugênia 
Porém, “Apontamentos para uma abordagem comunicacional da inova-
ção”, a autora busca articular alguns pontos centrais na inovação a partir 
de um olhar sobre a comunicação. A autora acredita que essa abordagem 
pode vir a contribuir para compreender o jogo de interesses revelados 
e ocultados pelas organizações e seus valores sob a égide das narrativas 
acerca da inovação.

Em “Inovação social e empreendedorismo”, Regina Rosseti traz algu-
mas das abordagens teóricas e filosóficas sobre inovação social. A autora 
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ressalta a participação da comunicação e do empreendedorismo, desta-
cando três perspectivas teóricas sobre inovação social: a positivista, a crí-
tica e a evolucionista, através de um levantamento bibliográfico sobre o 
tema. Já Vander Casaqui, em “Empreendedorismo, inspiração e reinven-
ção: narrativas para sair da pandemia”, explora uma análise sobre algumas 
narrativas publicitárias no Brasil que promovem a noção de reinvenção 
para sustentar sua retórica. O autor parte de três pressupostos, sendo eles: 
empreender como algo além de gerir um negócio; inspirar como uma 
função comunicacional empreendedora; e, por fim, reinventar-se, que 
é a forma como a cultura empreendedora aponta a solução para a crise, 
segundo o autor.

Tivemos ainda no Congresso a mesa “A Agenda 2030 como fator de 
inovação nas organizações” e como palestrantes: Juarez Tadeu de Paula 
Xavier, Maria José da Costa Oliveira e Thiago Gehre Galvão. No capítulo 
“A agenda 2030 como fator de inovação nas organizações. O papel da co-
municação”, Maria José da Costa Oliveira desenvolve um levantamento 
bibliográfico sobre os temas Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Ao final da sua exposição, a autora aponta os desafios 
que ameaçam a implementação dessa Agenda, em especial no contex-
to das universidades. Seguindo o aprofundamento desse tema, Thiago 
Gehre Galvão e Izabella Ceccato, em “Por uma cultura dos ODS como 
fator de inovação organizacional para implementação da Agenda 2030”, 
partem do pressuposto de que há uma cultura derivada da assunção dos 
ODS. Segundo os autores, ela orienta e influencia as decisões em distin-
tos níveis e lugares da sociedade. Finalizando essa discussão, temos um 
debate sobre os ODS aplicados à extensão universitária no nono capítulo 
desta publicação, intitulado “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e  
extensão universitária: possibilidades de comunicação com os segmen-
tos em condições de vulnerabilidade social”. Nele, Juarez Tadeu de Paula 
Xavier afirma ser a extensão universitária, para as universidades, o lugar 
de formulação de uma “ecologia dos saberes”, ao promover a indissocia-
bilidade entre pesquisa, ensino e extensão universitária.
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Tivemos ainda no Congresso o curso de curta duração do COMsciense, 
ministrado por Claudio Cardoso. No penúltimo capítulo do livro, intitu-
lado, “O comunicador no C-level”, Cardoso traz como promessa identifi-
car os potenciais benefícios dos profissionais das relações públicas e da 
publicidade para a construção das mais altas estratégias das organizações. 

Como fechamento desta publicação, trazemos o relato de experiên-
cias “Práticas e experiências inovadoras de ensino e aprendizagem: cur-
so de Relações Públicas da Unesp/FAAC de Bauru”, desenvolvido pelas 
professoras Célia Maria Retz Godoy dos Santos, Maria Eugênia Porém, 
Raquel Cabral, Roseane Andrelo e Tamara de Souza Brandão Guaraldo. 
Tomando como modelo uma abordagem de ensino e aprendizagem cujas 
égides são: “a interação social, as trocas recíprocas para a construção de 
conhecimento e os suportes e ferramentas digitais para estimular o de-
senvolvimento do aprendiz”. 

Nesta publicação buscamos dar conta de uma visão abrangente sobre 
as discussões presentes no XIV Congresso da Abrapcorp, entretanto, sa-
bemos das limitações em desenvolver uma síntese de um Congresso tão 
inovador e desafiador como foi esta 14ª edição. Nele, o empreendedorismo 
e a inovação da Associação, da universidade parceira e dos participantes 
foram essenciais. Sem eles não poderíamos ter realizado essa atividade 
em tempos tão complexos. 

Desejamos a você uma ótima leitura!

Os organizadores
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LA METAPERSPECTIVA  
DE LA COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA ENACTIVA
HAY UN FRACTAL EN TU COMUNICACIÓN

SANDRA MASSONI

LA METAPERSPECTIVA DE LA COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA ENACTIVA: HAY UN FRACTAL EN TU 
COMUNICACIÓN1

Para presentar el tema de este artículo elijo uno de los componentes dife-
renciales de la redefinición de la comunicación que proponemos desde 

1 Este texto está basado en la Conferencia magistral de apertura del XIV Congreso ABRAPCORP 
organizado por Universidade Estadual Paulista – UNESP, Brasil, septiembre de 2020. 
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la meta perspectiva teórico metodológica de la Comunicación Estratégica 
Enactiva (CEE) y es que siempre hay un fractal en tu comunicación.

Y resulta que este tema suele pensarse en imágenes. Porque claro que 
así se facilita su comprensión. Traje algunos videos para compartirles y 
que nos ayuden a repensar a la comunicación desde la imagen. Pero para 
comenzar les invito a hacerlo desde un fractal que es un sonido. Por fa-
vor cierren los ojos, apenas un momento y escuchen. Les propongo que 
imaginen el sonido, el pulso de su propio corazón.

Resulta que este es un sonido que nos acompaña toda la vida. Por 
momentos nos olvidamos, pero él siempre está, aquí, sonando en nuestro 
interior… A veces fuerte como cuando nos entusiasmamos, a veces casi 
imperceptible como cuando estamos muy serenos. Siempre está. Este 
sonido, entonces, es una clave: al sonar más rápido o más lento, este so-
nido establece un ritmo, una especie de música interior, que por un lado 
nos ayuda a percibir y que al mismo tiempo nos vincula con el mundo 
en tanto lo dispone y lo configura desde este modo en particular con el 
cual suena. Por ejemplo, si me late el corazón fuerte, muy fuerte, sé que 
algo especial está pasando conmigo en este preciso momento que vivo. 
Mi cuerpo me lo dice. Claro, si lo escucho…

Vengo a hablarles de los ritmos y de los ciclos de la comunicación 
como derivaciones de la fractalidad de lo social y lo hago porque cuando 
yo me formé en la universidad, había muchas cosas que se desconside-
raban. En aquella época la comunicación era solo un saber instrumental 
que tenía que ver con sacar fotos, realizar videos, hacer notas de prensa, 
escribir correctamente y para diferentes públicos, comprender las tram-
pas del lenguaje y las estructuras del poder en los sistemas de medios. 
Era un saber complementario a otros, que se pensaba de manera muy 
reduccionista, muy lineal. 

Mi especialidad es la Comunicación desde los nuevos paradigmas. Y 
quiero contarles que desde aquí se están desplegando otros avances en 
torno a la cuestión que nos llevan a abordar a la comunicación en ámbitos 
muy diversos, no solo en los medios y en los lenguajes. Podríamos decir 
que la comunicación es uno de los campos del saber que más ha crecido 
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en los últimos años de la mano de la comunicación digital por un lado y 
de la ciencia del siglo XX por el otro: la física cuántica, las teorías cogni-
tivas, las teorías del caos, las teorías de la complejidad. Estas y otras nue-
vas áreas del conocimiento científico fueron haciendo un lugar distinto 
para la cuestión, confiriéndole otra importancia. Y hoy la comunicación 
ya no es solo un saber de apoyo técnico que sirve a otros saberes a hacer 
su trabajo, sino que es una disciplina científica con teorías y metodolo-
gías propias. Al presentarles la meta perspectiva de la CEE, voy a hablar-
les de una de estas teorías que es en la cual vengo trabajando desde hace 
ya muchos años: la teoría de la Comunicación Estratégica Enactiva y su 
metodología, la Investigación Enactiva en Comunicación (IEC).

Algunos hitos destacados: el primer libro que presenta esta teoría es 
de 1990, hace ya 30años; la institucionalización de la meta perspectiva 
en las primeras carreras de posgrado; el 10° encuentro de la Escuela de 
comunicación estratégica de Rosario, un grupo abierto de colegas y ami-
gos con los que venimos repensando estos temas y que fue preparatorio 
del Primer Encuentro Sentipensante de metodologías de investigación 
acción participativa2 realizado en Argentina en el año 2018; y la reciente 
publicación de la “Guía IEC. Investigación Enactiva en Comunicación: La 
ciencia de la articulación”.

En esta presentación estoy enfatizando una de las categorías de la TCEE 
que es la conceptualización de Matrices Socioculturales (MS) como autodis-
positivos colectivos y una de las técnicas de la IEC: la caracterización de MS.

Esta categoría en particular se basa en los trabajos de Mandelbrot, 
autor referente de uno de los antecedentes científicos de la teoría de la 
Comunicación Estratégica Enactiva: la matemática fractal. Mandelbrot 
(1984) sostiene que en todo lo vivo hay estructuras que se repiten a diferen-
tes escalas. Y es muy fácil verlas en la naturaleza: la forma de la nervadura 

2 El encuentro contó con la participación de numerosos especialistas de Iberoamérica en meto-
dologías de investigación acción entre los que se destacan Boaventura de Sousa Santos, Tomás 
Rodríguez Villasante y Sandra Massoni. Hubo más de 700 asistentes de 11 países en los dos días 
de trabajo organizado por la Universidad Nacional de Rosario, CLACSO y la Municipalidad 
de Rosario, Argentina.
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Figura 1 – Línea de tiempo de la IEC

Fuente: adaptada de Massoni (2020).
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de una hoja se repite en la rama y la rama en el árbol y el árbol en el bosque. 
Resulta que algo similar ocurre también con nosotros, los seres humanos.

Hay un pulso y por lo tanto un ritmo individual que nos late desde 
dentro, desde el centro del pecho pero que está unido a un pulso y un 
ritmo ambiental que compartimos con otros seres vivos de la naturaleza 
que también tenemos que aprender a considerar para comunicar mejor, 
estratégicamente. Veamos un ejemplo de lo que estoy diciendo.

Esta historia ocurre en una escuela, y con niños preadolescentes que 
están experimentando con la cuestión de la maldad y la bondad de sus pro-
pios actos. Es una campaña de comunicación diseñada estratégicamente.3

Consiste en un experimento social en el cual se colocan dos plantas 
en las mismas condiciones de luz, riego, etc en el hall de entrada del esta-
blecimiento educativo. Se ha pedido a los estudiantes que hablen a una 
de las plantas con amabilidad y a la otra con desprecio. Luego de unos 
días se ven los resultados: mientras una planta está lozana y rozagante, 
la otra está mustia y marchitándose.

Todas las comunidades de seres vivos nos afectamos mutuamente de 
maneras muchas veces invisibilizadas o desconsideradas por las rutinas 
organizacionales dominantes. ¿Ustedes están vivos? Yo si estoy… creo que 
si estoy … viva digo… y por eso me afecta lo que ustedes sienten conmigo, 
en este vínculo que hoy tenemos juntos. Algunas teorías de la comunica-
ción decididamente no toman esto en consideración. Y entonces resulta 
que, gracias a experiencias de comunicación para el buen vivir, como esta 
con las plantas, nosotros los humanos estamos comenzando a ampliar 
nuestra mirada y a considerar a la comunicación, en otros términos. Ya 
no nos parece tan banal, insignificante, menor, la cuestión de la emocio-
nalidad en las organizaciones. Tenemos otra ponderación de la emocio-
nalidad y de la comunicación. En esto sí mejoramos ¿verdad? Estamos 
comenzando a considerar lo ambiental. Hay una nueva comunicación, 
una que piensa estratégicamente su aporte en cualquier situación desde 
lo vivo. Una comunicación que se define como fluida.

3 Les invito a verla: https://www.youtube.com/watch?v=EQn25dG_NQA.
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Sostengo que toda comunicación es fluida porque está cambiando 
todo el tiempo, lo hace gota a gota y de manera sutil – como una lluvia, o 
un amanecer – pero a la vez continua, incesante, intensa, en tanto es una 
reconfiguración que se despliega en ciclos. Hermosos ciclos. Las estacio-
nes, el día y la noche, el sueño y la vigilia, el hambre y la saciedad... La 
nueva comunicación se define como fluida en tanto no se desentiende de 
este acoplamiento dinámico y evolutivo de la realidad y los sujetos que 
participan en la comunicación. En otra época parecía que todo esto del 
ambiente era un tema de biología o de ecologistas o de defensores de ba-
llenas o de ornitorrincos. ¡Gente rara…! No nos dábamos cuenta de que 
también implica a las empresas, a los bancos y las universidades, a todas 
nuestras organizaciones.

Estamos comenzando a desplegar a esta otra comunicación y a en-
tender que también siempre es compleja, en tanto que en toda comu-
nicación hay multidimensionalidad. Las teorías clásicas –¡ otra vez! – la 
pensaban desde dimensiones únicas. Pero la nueva teoría asume que la 
comunicación es un fenómeno distinto, fractal, igual que un bosque, que 
está haciéndose y deshaciéndose desde esa diversidad característica de 
lo vivo. Y que, aunque muchas veces nuevamente se las desconsidere, se 
las desaproveche, estas otras dimensiones igualmente están allí hacien-
do su trabajo. Por eso la multidimensionalidad comunicacional que pro-
ponemos como categoría en esta teoría de la comunicación nos permite 
abordar, considerar modalidades de vinculación y de afectación mutua 
también distintas. Por ejemplo, si trabajo con datos, me ubico en la di-
mensión informativa y opero un tipo de encuentro en particular que es 
la transferencia. Pero si me dispongo a intervenir en la dimensión de la 
interacción trabajaré con espacios y operare otro tipo de encuentro que 
es la participación. Y, en cambio, si trabajo con discursos me ubico en la 
dimensión ideológica y opero otro proceso comunicacional, otro tipo de 
encuentro en la diversidad, que es la denuncia o la sensibilización.4

4 Al respecto ver Massoni (2016). Ver también: www.sandramassoni.ar.
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Las teorías clásicas se caracterizaban por trabajar desde dimensiones 
únicas y descartaban las otras dimensiones. Las desaprovechaban. La 
nueva comunicación abraza a la complejidad como garantía de la soste-
nibilidad del sistema, es decir, de su buen vivir. Por eso planteo que la 
principal tarea del comunicador hoy se vincula con reconocer cual es la 
dimensión dominante en una situación para luego operar recursos en 
otras dimensiones y así aportar a esa reconfiguración que ocurre cuando 
nos comunicamos. Hay entonces una nueva comunicación, una que se 
aleja de cierta idea de la cuestión centrada en puntos de vista y abraza 
los ritmos y ciclos que son propios de la comunicación como encuentro 
en la diversidad. Una comunicación habitada, que crece a la vez desde 
un pulso/ritmo social.

Aquí la tarea que propone la teoría de la CEE es salirnos del dualismo 
al pensar y hacer comunicación. Estamos muy habituados a pensar como 
opuestos fenómenos que en verdad no lo son. Por ejemplo, pensar en in-
dividuo/sociedad. O en teoría/realidad. Resulta que son pares correlacio-
nados. Son un continuo. Y la comunicación es un fenómeno que puede 
emerger en cualquier punto de ese continuo. Es encuentro, justamente, 
porque es una reconfiguración micro/macro, que se da a medio camino 
entre el individuo y la sociedad. A veces más cerca de uno de estos extre-
mos imaginarios, otras veces más cerca del otro.

¿Como emerge la comunicación? Como todo lo vivo, desde dentro, 
desde lo que ya está siendo. Y porque está vivo emerge con pauta fractal.5

5 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=EQn25dG_NQA.
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Figura 2 – Esquema de la secuencia Fibonacci6

Fuente: Wikimedia Compos7 ([201-]).

Lo vivo va configurando formas en la naturaleza que crecen desde su 
propio latido. Y por eso en la investigación comunicacional resulta im-
portante mirar las trayectorias. Porque todo lo vivo crece desde su propia 
identidad, desde su devenir. También nosotros los seres humanos crecemos 
desde estos cuerpos vivos. Y sentimos ciertos latidos que pulsan históri-
camente nuestras vidas, las tironean, las hacen mover, en una dirección 
o en otra. Latidos a considerar porque son los que conforman ritmos in-
dividuales/sociales/ambientales a partir de esas trayectorias compartidas 
y determinan, por ejemplo, que algo resulte un tono disonante para un 
grupo porque no ritma en consonancia con su identidad. Pero eso mismo 
sí resulta óptimo para otro grupo.

6 La secuencia Fibonacci es una sucesión infinita de números naturales descripta por un mate-
mático italiano en el siglo XXIII. Cada número que aparece es la suma de los dos anteriores; 
empieza en cero, sigue con uno, luego, dos, tres, cinco, ocho, 13 y así progresivamente.

7 Ver: https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page.
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La caracterización de Matrices Socioculturales (MS) nos permite 
atender a la especial modalidad de vinculación que los actores tienen 
con los diferentes componentes del problema que aborda la estrategia, 
pero no como un repertorio de características sino a partir de recono-
cer sus identidades diferenciales como una forma de ser y también de 
cambiar. Decimos que el de la comunicación es un encuentro, vivo y 
encarnado en el que las matrices socioculturales se reconocen como 
un linaje de acciones compartidas, un ritmo característico de ciertos 
grupos y sectores.

Es fácil ver que hay ciclos y ritmos diferenciados entre los actores 
de un conflicto, por ejemplo, en una mina. Se ve perfectamente que hay 
grupos que tienen trayectorias y modalidades de vinculación bien di-
ferenciadas respecto de la montaña. Para unos, esos cerros son recursos 
que extraer; para los otros, la Pachamama. La comunicación, entonces, 
no se trata solo ni principalmente de un decir, ni de un argumento, ni 
de un punto de vista.8 Cada vez más nos damos cuenta de que ya no es 
suficiente con pensar a la comunicación en los términos tradicionales, 
en tanto los seres vivos somos mucho más que aquello que puede ser 
representado.

Trabajar con MS es nuestra forma de escaparnos de los poderes bina-
rios perversos, tristes.9 Para aproximarnos a esta categoría traje un ejem-
plo de Matrices Socioculturales como autodispositivos colectivos que 
trabajamos en la Teoría de la CEE. No estamos haciendo un inventario, 
un recuento escindido, ya que nuestras emociones no son racionales o 
irracionales, son adaptativas. Tampoco son económicas o aneconómicas, 
en tanto no odio o amo para conseguir algún tipo de rédito o de beneficio 
en particular.10 No puedo imponer el amor, no puedo… Así no ocurre. Y 
por eso es, justamente, que necesitamos realizar una consideración fluida 

8 La Teoría de la CEE es una crítica a las teorías de la representación y también a las teorías 
computacionales. Al respecto ver: http://sandramassoni.ar/articulos.html.

9 Hemos trabajado esta categoría en Massoni (2016, 2018, 2019).

10 Respecto del mapeo comunicacional de emociones en las Matrices Socioculturales, ver: Massoni 
(2016, p. 140-150).
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de la emocionalidad en las MS con vistas a reconocerlas en un mapeo 
comunicacional. 

Ahora sí, disfrutemos esta historia que registra un momento muy es-
pecial en la vida de las personas, un momento emocionante vinculado 
con el amor, pero narrado desde una matriz sociocultural muy particular. 
Presten atención al relato y veamos si descubren cuál es esa MS a la que 
pertenece el protagonista de esta historia:11

Elegí esta caricatura de la emocionalidad diferencial que tenemos los 
seres humanos que afortunadamente, ¡somos diferentes! Traje esta hu-
morada como ejemplo en tanto las MS no son universales y sólo pueden 
definirse situacionalmente en cada proyecto de investigación.

Hay una nueva comunicación que entiende que toda comunicación es 
una crisis de esos mundos de vida diferentes de quienes se comunican, en 
tanto es una reconfiguración intersubjetiva de esa trama relacional. Una, 
que se aleja de la idea del control y de la homogeneización como única 
salida. Y que, por el contrario, trabaja en habilidades comunicacionales 
con los actores involucrados en las que se les convoca desde sus trayecto-
rias diferenciales reconociendo que aquello que les mueve, les impulsa, 
les hace latir, les motoriza es, también, distinto.

La metaperspectiva de la IEC siempre implica innovación porque 
conecta aquello que está desconectado, en un trabajo de co-diseño con 
los actores para desplegar la estrategia comunicacional como algoritmo 
fluido. (MASSONI, 2019) Así la metodología de esta teoría implica una 
modalidad participativa de investigación acción,12 que en la operación 
número 4 del algoritmo correspondiente a cualquier estrategia, se ocu-
pa de este componente fractálico y auto organizado que denominamos 
Matrices Socioculturales.

11 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=oGP_iYK9mC4.

12 Al respecto, ver: Massoni (2018).



LA METAPERSPECTIVA DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ENACTIVA 23

Figura 3 – Operaciones del algoritmo fluido en una IEC:  
técnicas, instrumentos y herramientas

Fuente: adaptada de Massoni (2018, 2020).

En esta presentación estoy enfocándome en esta técnica en particu-
lar, en el paso del algoritmo, en la operación en la cual trabajamos en el 
Reconocimiento de autodispositivos colectivos, examinando y caracteri-
zando a las MS como fractales vinculados con la temática que aborda la 
estrategia, que tiene sus correspondientes instrumentos y herramientas.13 
Pero el despliegue de una IEC en sus siete operaciones cognitivas es un 
dispositivo que reconoce y propicia a la comunicación como encuentro 
en la diversidad en cada territorio que se investiga.

Las MS son una modalidad diferencial de mover el problema comuni-
cacional. No son una caracterización escindida sino el reconocimiento de 
un movimiento deseable y posible vinculado a la VTC. (MASSONI, 2019)

13 Las MS son fractales cuya escala se especifica con el recorte del problema cuando se despliega 
la VTC en una IEC. Al respecto, ver: Massoni y Bussi (2020).
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Hay fractales en tu comunicación, aunque nunca los hayas consi-
derado porque quizás estabas muy cómodo trabajando en sistemas 
solo comunicativos, lineales, que son los que aprendiste a pensar y a 
operar en tu formación anterior. Aunque no los hayas mirado ante-
riormente, los fractales están allí, en vos, en mí, en nosotros, latién-
donos, impulsándonos y haciéndonos crecer, como en todo lo vivo. 
Haciéndonos bailar.

La metaperspectiva de la CEE es una invitación a aprovechar la po-
tencia de ese movimiento que nace desde dentro de los actores en cada 
territorio de trabajo incorporándolos al diseño de la estrategia de comu-
nicación como un algoritmo fluido.

Se trata de una búsqueda del sentido sentido, el sentido enactuado en 
la comunicación, aquello que nuestros cuerpos llevan como experiencia.

A eso les convoco, entonces, cuando les invito a habitar a la comuni-
cación desde lo vivo. Comunicar es latir, ritmar, crecer, poblar. Pero solo 
respetando lo fractal van a lograr mover/sonar con otros. Es simple: si 
quieren comunicar, no se olviden de ritmar.
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UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

Si quieren comunicar, no olviden de ritmar.

(ABERTURA..., 2020)

Para discorrer sobre “Comunicação estratégica: desafios da comuni-
cação organizacional para inovação”, tema da mesa de abertura do XIV 
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Congresso da Abrapcorp, propomos para esse artigo três eixos para reflexão, 
considerando a abordagem de Massoni1 (2016, 2017, 2018, 2019a, 2019b) e 
que,  sob nossa perspectiva, revelam e desvelam o momento vivido. São 
fragmentos que pretendem (re)tecer algumas das ideias apresentadas pela 
palestrante na sua fala (em vídeo e em seus artigos):

• a noção de fractal do social, principalmente porque nos desacomoda 
em e pela sua fluidez;

• a multidimensionalidade da comunicação, que igualmente nos de-
safia a (re)pensar não só o campo da comunicação organizacional/
estratégica, como especialmente as nossas práticas e;

• a possibilidade, e talvez a necessidade, de recorrer a outras lentes pa-
radigmáticas, principalmente quando traz para a cena dos ritmos a 
complexidade.

Temos afirmado, numa aparente contradição, que o paradigma 
da complexidade é uma opção de um viver. Para Morin (2015, p. 25): 
“Viver é uma aventura [...]. Viver é ter a necessidade, para agir, de co-
nhecimentos pertinentes que não sejam mutilados, nem mutilantes, 
que situem qualquer objeto ou acontecimento em seu contexto e em 
seu complexo”.

Esse viver implica reconhecer, admitir e enfrentar “[...] o risco do erro 
e da ilusão”. (MORIN, 2015, p. 25) Nessa mesma linha de raciocínio, Capra 
(2005, p. 112) alerta que, “Compreender a vida, é compreender seus pro-
cessos intrínsecos de mudança”. Essa compreensão envolve a visão sistê-
mica da vida, o que nos leva a concordar com Capra (2005, p. 25) quando 
afirma que: “Parece, pois, que a concepção e a compreensão das organi-
zações como sistemas vivos é um dos maiores desafios da nossa época”. 
Matura e Varela (2001, p. 7) já destacavam que “[...] a vida é um proces-
so de conhecimento; assim, se o objetivo é compreendê-la, é necessário 

1 A Dra. Sandra Massoni foi a palestrante desta mesa de abertura e a palestra foi transmitida ao 
vivo, através do YouTube. (Ver: ABERTURA..., 2020). 
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entender como os seres vivos conhecem o mundo”. Massoni, em sua fala, 
recupera e valoriza essa dimensão da vida, do viver e da comunicação. 
(ABERTURA..., 2020)

À luz, portanto, da lente paradigmática do pensamento complexo, 
que é sistêmico em sua essência, recuperamos esses três eixos, colocan-
do-os em diálogo, para (re)pensar sobre o comunicador estratégico na 
contemporaneidade. Recorremos também à Teoria da Comunicación 
Estratégica Enactiva (CEE) e à Investigación Enactiva en Comunicación 
(IEC), (MASSONI, 2017, 2018, 2019a, 2019b) que trazem um aporte teórico 
inovador para esse (re)pensar, recuperando elementos da ciência cog-
nitiva e nativa (teoria da atuação). Para Maturana e Varela (2001, p. 16): 
“Em linhas gerais, essa teoria sustenta que é preciso levar em conta não 
apenas a objetividade, mas também a subjetividade do observador [...]”.

Segundo Massoni (2019b, p. 58-59, tradução nossa) a Teoria da 
Comunicação Estratégica Enativa (CEE) é “[...] uma teoria geral, aplicável 
a todos os casos e com uma metodologia própria que trata a multiplici-
dade como uma unidade em sua área específica do saber”.2

Esse modelo de investigação, ao trabalhar com as estratégias comu-
nicacionais, as considera: 

[...] como dispositivos de interpelação da heterogeneidade presente 
na situação e em torno da problemática que aborda a estratégia, 
considerando a fractalidade do social e a multidimensionalidade do 
comunicacional, a partir das metodologias da comunicação estratégica.3 
(MASSONI, 2019b, p. 59, tradução nossa)

Por sua vez, a Investigação Enativa em Comunicação (IEC) é en-
tendida pela autora como “uma metodologia participativa que aborda 

2 Texto original: “[…] una teoría general, aplicable a todos los casos y con una metodología 
propia que trata la multiplicidad como unidad en su área específica del saber”.

3 Texto original: “[...] como dispositivos de interpelación de la heterogeneidad presente en la 
situación y en torno a la problemática que aborda la estrategia, considerando la fractalidad 
de lo social y la multidimensionalidad de lo comunicacional, a partir de las metodologías de 
la comunicación estratégica".
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a comunicação desde uma perspectiva crítica, expressando todo seu 
potencial em torno de equipes inter e transdisciplinares”.4 (MASSONI, 
2019a, p. 245, tradução nossa) Mumby (2010) e Deetz (2010) são autores 
que também têm abordado essa perspectiva crítica, enfatizando que o 
viés tradicional, linear, instrumental, prescritivo é insuficiente para dar 
conta da complexidade que envolve as relações nos/dos ambientes or-
ganizacionais, especialmente no que se refere à comunicação e huma-
nização (MUMBY, 2010) e/ou como democracia participativa. (DEETZ, 
2010) Massoni (2019a) traz com essa proposta metodológica uma auto-
crítica contundente sobre o predomínio das modalidades tradicionais 
de pensar e fazer comunicação.

Essa opção de caminho (dentre tantos outros possíveis) pelo pensa-
mento complexo, pela Teoria da Comunicação Estratégica Enativa (CEE) 
e pela Investigação Enativa em Comunicação (IEC) busca evidenciar o 
caráter inovador da Comunicação Organizacional e os desafios para a 
compreensão do comunicador estratégico na contemporaneidade, que 
Massoni (2019b) denomina de “Comunicador Estratégico Enativo”.

Ao assumirmos que “Sujeitos imersos em uma mistura fluída de caos 
e ordem social e cultural, em tempo e espaço de verdadeira transforma-
ção, estão, nas organizações, em permanente relação [...]”, (OLIVEIRA, 
2018, p. 61) redimensionamos a comunicação estratégica (além da própria 
concepção de estratégia), tendo em vista que “a comunicação estratégica 
no contexto das organizações [...] configura-se pelo diálogo que, recur-
sivamente, viabiliza as relações e estabelece vínculos5 que redefinem o 
mundo em transformação”. (OLIVEIRA, 2018, p. 61)

4 Texto original: “una metodología participativa que aborda a la comunicación desde una 
perspectiva crítica, expresando todo su potencial en el entorno de equipos inter y transdisci-
plinarios”.

5 Para Zimerman (2010, p. 21, grifos da autora): “O termo vínculo tem a sua origem no étimo 
‘vinculum’, o qual significa uma união, com característica de ligadura, uma atadura de carac-
terísticas duradouras. Da mesa forma, vínculo provém da mesma raiz que a palavra ‘vinco’ 
[...], ou seja, este termo alude a alguma forma de ligação entre partes que estão unidas e inse-
paráveis, embora permaneçam claramente delimitadas entre si. Assim, cabe a afirmativa de 
que o ‘vínculo’ também significa um estado mental que pode ser expresso através de distintos 
modelos e com variados vértices de abordagem”. 
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Para Kunsch (2018, p. 14): “A visão predominante de comunicação 
estratégica é comumente mais centrada nos resultados pragmáticos das 
ações comunicativas [...], ignorando a complexidade e as incertezas do 
ambiente [...]”. A complexidade refere-se ao Complexus, que significa “[...] 
o que é tecido junto”, (MORIN, 2008, p. 38), ou seja, 

[...] há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis, 
constitutivos do todo [...] e há um tecido interdependente, interativo e 
inter-retroativo entre o objeto do conhecimento e seu contexto, as partes 
e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade 
é a união entre a unidade e a multiplicidade. (MORIN, 2000, p. 38)

Concordamos com Oliveira (2018, p. 58) quando afirma que: 

Hoje, no mundo fluído, não há um narrador central, nem emissores 
tão claramente definidos como fontes, nem conteúdos tão unívocos, 
mas apenas transformações permanentes nas quais todos são atores 
múltiplos em uma construção conjunta, aberta e permanente de sentido.

Sob essa perspectiva, há que (re)pensar o comunicador estratégico, 
que sob as lentes da proposta de Massoni (2019a, 2019b) tem as suas prá-
ticas pautadas pelo encontro com a diversidade, por novas vinculações a 
partir do diálogo de saberes com um trajeto/percurso composto por ações 
e sentidos compartilhados.

(RE)PENSANDO OS FRACTAIS E A 
MULTIDIMENSIONALIDADE DA COMUNICAÇÃO

De acordo com Capra e Luisi (2014, p. 134), o termo “fractal” foi cunha-
do por Benoit Maldenlbrot e representava uma nova geometria, a “geo-
metria fractal” que se constituiu, juntamente com a Teoria do Caos, “[...] 
em ramos importantes da teoria da complexidade”.6 Fossatti, em artigo 

6 Conforme Capra e Luisi (2014, p. 134): “A teoria da complexidade [...] constitui-se em uma 
teoria matemática”.
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publicado em 2003, já destacava que: “O conceito dos fractais está numa 
pequena parte ser igual ou similar ao todo”, (FOSSATTI, 2003, p. 122) o 
que nos remete à concepção de complexidade. (MORIN, 2006) A lógica 
dos fractais vincula-se ao princípio hologramático, (MORIN, 2006)7 ten-
do em vista que, como mencionado por Fossatti, (2003, p. 123) “[...] cada 
parte é similar ao todo e que o todo está refletido em cada parte em suas 
características básicas”.8

Massoni (2019b, p. 58-59, tradução nossa) traz a ideia de fractal e, 
portanto, da complexidade para comunicação estratégica, quando “[...] 
aborda a estratégia, considerando a fractalidade do social e a multidi-
mensionalidade do comunicacional, a partir de metodologias da comu-
nicação estratégica”.9 É importante destacarmos que o multidimensio-
nal, para Morin (2000, p. 38), “[...] não apenas não se poderia isolar uma 
parte do todo, mas as partes uma das outras”, revelando aderência às 
ideias da pesquisadora.

As relações que podem ser estabelecidas, considerando a fractali-
dade do social e a multidimensionalidade do comunicacional, são ma-
terializadas por Massoni (2016, 2017, 2018, 2019a, 2019b) na Teoria da 
Comunicação Estratégica Enativa (CEE) e na Investigação Enativa em 
Comunicação (IEC). Chamamos a atenção que, para10 a CEE, a comuni-
cação é sempre um fenômeno multidimensional e é definida como um 
processo cognitivo especial micro/macrossocial que faz emergir mundos, 

7 Para Morin, (2006, p. 74) o princípio hologramático admite que: “Não apenas a parte está no 
todo, mas o todo está na parte”.

8 Fossatti, (2003, p. 124-125) ao investigar sobre as funções administrativas organizacionais, 
afirmava que: “Na perspectiva das organizações, isto permite inferir que a ‘comunicação’ está 
refletida em cada uma das funções do processo administrativo, não sendo possível, portanto, 
ignorar o processo de comunicação da organização como um todo. [...] Assim, a comunicação 
presente em cada uma das funções do processo administrativo, comporta-se como um reflexo 
do todo, ‘um fractal de comunicação’”.

9 Texto original: “[...] aborda la estrategia, considerando la fractalidad de lo social y la mul-
tidimensionalidad de lo comunicacional, a partir de las metodologías de la comunicación 
estratégica”.

10 “[...] la CEE define a la comunicación como un especial proceso cognitivo micro/macro social 
que hace emerger mundos [...]”. (MASSONI, 2019a, p. 240)
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e “visa otimizar o processo de elaboração de estratégias de comunicação 
como algoritmos fluidos que podem ser implantados em diversas situa-
ções, como uma contribuição para a democratização da vida cotidiana 
nas sociedades”.11 (MASSONI, 2019a, p. 239) O componente do fluido 
na referida teoria “[...] implica uma consideração particular de mudança 
que ocorre na comunicação”.12 (MASSONI, 2019b, p. 248, tradução nossa) 
Sob essa abordagem “[...] a comunicação é o encontro na diversidade, 
uma reconfiguração micro/macrossocial, complexa, situacional, fluida, 
fractal, auto-organizada”.13 (MASSONI, 2019b, p. 248, tradução nossa) 
Para Bauman (2001, p. 8): “A extraordinária mobilidade dos fluídos é o 
que os associa à ideia de leveza”.

Assim, algoritmos fluidos poderiam sugerir certa fragilidade quanto 
às escolhas das estratégias. Contudo, é exatamente a ideia de fluidez, da 
leveza que admite que “[...] o estratégico é específico em cada situação, 
como uma direção de transformação compartilhada com os atores rele-
vantes em cada território de investigação”.14 (MASSONI, 2019a, p. 250, 
tradução nossa) Para Massoni (2019a, p. 249): “[...] a definição de comu-
nicação como encontro na diversidade, na teoria da CEE, implica uma 
consideração de a comunicação como um processo especial cognitivo 
micro/macrossocial, complexo e fluido”.

É esse contexto movente, complexo, que nos desafia a (con)viver com 
o erro e a ilusão, com a permanente incerteza, que o sensível (e a sensibi-
lidade) assume outra dimensão, revelando-se na/pela comunicação. Para 
Sodré (2016, p. 10): “Muito antes de se inscrever numa teoria (Estética, 

11 Texto original: “pretende optimizar el proceso del diseño de estrategias de comunicación como 
algoritmos fluidos que pueden desplegarse en torno a situaciones diversas, como un aporte 
a la democratización de la vida cotidiana en las sociedades”.

12 Texto original: “[...] implica una consideración del tipo particular de cambio que ocurre en la 
comunicación”. 

13 Texto original: “[...] la comunicación es encuentro en la diversidad, una reconfiguración mi-
cro-macro social, compleja, situacional, fluida, fractal, autoorganizada”.

14 Texto original: “lo estratégico se especifica en cada situación como una dirección de transfor-
mación compartida con los actores relevantes en cada territorio de investigación”.
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Psicologia, etc.), a dimensão do sensível implica uma estratégia de apro-
ximação das diferenças [...]”. Essa afirmação é corroborada por Massoni, 
(2019b, p. 59, tradução nossa) quando revela que “[...] a definição de co-
municação como um encontro na diversidade na teoria CEE implica uma 
consideração da comunicação como um processo cognitivo micro-ma-
crossocial especial, complexo e fluido”.15

Pérez (2012), ao destacar que a realidade é ambígua e fluída, alerta que 
precisamos nos acostumar a trabalhar em uma trama de processos que 
nem sempre seguem trajetórias lineares. Nessa trama (in)visível e comple-
xa nos/dos ambientes organizacionais é que o Comunicador Estratégico 
Enativo encontra o seu espaço de atuação.

QUEM É ESSE COMUNICADOR ESTRATÉGICO?

Entendemos que esse comunicador estratégico assume a multidimensio-
nalidade (e também a fluidez) da comunicação, questionando o comuni-
cador tradicional, visto que “É na esteira das transformações tecnológicas 
que as novas concepções de comunicação e de comunicação no contexto 
das organizações se configuram”. (OLIVEIRA, 2018, p. 58)

Para Massoni (2019b, p. 62, tradução nossa): “Essa distinção implica 
assumir que a comunicação é, hoje, um espaço estratégico nas dinâmicas 
sociais”.16 Massoni (2019b, p. 60) destaca algumas competências desse co-
municador estratégico, que sistematizamos no Quadro 1.

15 Texto original: “[...] la definición de comunicación como encuentro en la diversidad en la teoría 
de la CEE implica una consideración de la comunicación como un especial proceso cognitivo 
micro-macro social, complejo y fluido”.

16 Texto original: “Esta distinción implica asumir que la comunicación es hoy un espacio estra-
tégico en las dinámicas sociales”.
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Quadro 1– Competências do Comunicador Estratégico Enativo

COMUNICADOR ESTRATÉGICO ENATIVO

“aborda a comunicação como uma disciplina que 
aporta sua especificidade em termos de encontro na 

diversidade”.17

“[…] realiza um mapeamento constante do território 
no qual reconhece e conecta trajetórias das matrizes 
socioculturais,18 propiciando distintas modalidades 

comunicacionais em um trabalho permanente de 
codesenho junto aos atores”.19

Atua a partir da “[…] multidimensionalidade da 
comunicação, a partir do reconhecimento do tipo 

de encontro dominante e a realização de produtos e 
espaços de comunicação com o desenho, através das 
Marcas de Racionalidade Comunicacional (MRC)”.20, 

21

“[…] desdobra as estratégias de comunicação como 
algoritmos fluidos, mediante as sete operações de 

uma IEC”.22

“[…] através da matriz de planejamento de ações, 
projetos, programas e políticas a curto, médio 
e longo prazo, combina redes hierárquicas e 

heterárquicas ao redor de uma reconfiguração que 
atua, simultaneamente, incluindo e excedendo o 

controle”.23, 24

Fonte: elaborado pela autora com base em Massoni (2018, p. 87).

Essas competências acionam e envolvem sete Operações Cognitivas. 
(MASSONI, 2017, 2018, 2019a, 2019b) Para melhor visualização, optamos 

17 Texto original: “aborda a la comunicación como una disciplina que aporta su especificidad 
en términos de encuentro en la diversidad”.

18 Essa competência aciona as Operações Cognitivas 1 e 4.

19 Texto original: “[...] realiza un mapeo constante del territorio en el cual reconoce y conecta 
trayectorias de las matrices socioculturales y propicia distintas modalidades comunicacionales 
en un trabajo permanente de codiseño junto a los actores”.

20 Aciona as Operações Cognitivas 2 e 5.

21 Texto original: “[...] multidimensionalidad de la comunicación a partir del reconocimiento 
del tipo de encuentro dominante y la realización de productos y espacios de comunicación 
con el diseño mediante Marcas de Racionalidad Comunicacional (MRC)”.

22 Texto original: “[...] despliega a las estrategias de comunicación como algoritmos fluidos 
mediante las siete operaciones de una IEC”.

23 Aciona a Operação Cognitiva 7.

24 Texto original: “[...] mediante la matriz de planificación de acciones, proyectos, programas 
y políticas a corto, mediano y largo plazo, combina redes jerárquicas y heterárquicas en un 
entorno de reconfiguración que trabaja simultáneamente incluyendo y rebasando el control”.
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por apresentar essas operações numa perspectiva de movimento e flui-
dez, (Figura 1) recorrendo à imagem do Modelo Relacional-Dialógico. 
(OLIVEIRA, 2007)25

Figura 1 – As Operações Cognitivas

Fonte: elaborada pela autora a partir de Massoni (2018, 2019a) e no Modelo 
Relacional-Dialógico de Oliveira (2007).

Segundo Massoni, (2019b, p. 60, tradução nossa) “As sete operações são 
necessárias para propiciar a reconfiguração intersubjetiva no território e 

25 A opção por esse desenho, com base no Modelo Relacional-Dialógico, se deve por entendermos 
que materializa as interações propostas por Massoni. (2018, 2019a, 2019b) Para Oliveira, (2007, 
p.46) “[...] na medida em que permite sinalizar cenários e considerar a perspectiva dos atores 
sociais nas decisões, indagando-se sobre o sentido daí decorrente para eles. [...] O envolvimento 
da comunicação no processo decisório decorre do entendimento da alta administração sobre 
a função estratégica do processo na gestão organizacional”.
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seu ordenamento pode variar de uma IEC a outra”.26 Contudo, “[...] todas 
as operações devem ocorrer para melhorar a capacidade de gerar sinergia 
no território da investigação”.27 (MASSONI, 2019b, p. 61, tradução nossa) 
desafiando o Comunicador Estratégico Enativo em relação aos movimentos 
específicos em cada uma dessas operações, o que demanda a compreensão 
das suas “novas” competências, descoladas do comunicador tradicional. 

É interessante destacar que as competências relacionadas por Massoni 
(2018, 2019a) evidenciam a necessidade não somente de uma redefinição 
desse comunicador, mas também a de revisitar a concepção de comunica-
ção e de estratégia. Comunicação e estratégia são, para Pérez (2012), dois 
elementos tão complexos que não se harmonizam apenas com uma sim-
ples combinação de palavras. Para o autor, a comunicação estratégica tem 
como elemento central o ser humano relacional, no qual as capacidades 
estratégicas e comunicativas são partes constitutivas.

CONSIDERAÇÕES EM ABERTO...

As provocações de Massoni28 em sua palestra na mesa de abertura do XIV 
Congresso nos estimularam a refletir, mesmo que em fragmentos, sobre 
esse Comunicador Estratégico Enativo, a partir, como mencionado, de três 
eixos: a noção de fractal do social, principalmente porque nos desacomo-
da em e pela sua fluidez; a multidimensionalidade da comunicação, que 
igualmente nos desafia a (re)pensar não só o campo da comunicação orga-
nizacional/estratégica, como especialmente as nossas práticas; e, a possibi-
lidade, e talvez a necessidade, de recorrer a outras lentes paradigmáticas, 
principalmente quando traz para a cena dos ritmos a complexidade. De 
acordo com Maturana e Varela (2001, p. 29): “A reflexão é um processo de 
conhecer como conhecemos, um ato de voltar a nós mesmos [...]”.

26 Texto original: “Las siete operaciones son necesarias para propiciar la reconfiguración inter-
subjetiva en el territorio y su ordenamiento puede variar de una IEC a otra”.

27 Texto original: “[...] todas las operaciones deben realizarse para mejorar la capacidad de generar 
sinergias en el territorio de la investigación”.

28 Ver Abertura e Conferência Magna – XIV Congresso Abrapcorp (2020).



CLEUSA MARIA ANDRADE SCROFERNEKER38

Para fundamentar a nossa reflexão, recorremos ao pensamento com-
plexo que nos possibilita “[...] ultrapassar a confusão, o embaraço e a difi-
culdade de pensar com o auxílio de pensamento organizador: que separa 
e que liga”. (MORIN, 2015, p. 118) Buscamos, portanto, transcender a visão 
dicotômica, que não admite complementaridades e articulações entre as 
partes. (SCROFERNEKER; OLIVEIRA, 2018) Essa nossa opção se justifica, 
pois, conforme Silva (2008, p. 9):

Tudo [...] na comunicação organizacional é complexidade. Tudo na 
complexidade requer comunicação e organização. [...] Não seria des-
cabido afirmar que a comunicação organizacional é a organização 
complexa da comunicação na complexidade de uma organização.

A partir, portanto, dos fragmentos reflexivos e retecidos que fomos 
propondo, construindo e desconstruindo, buscando não esquecer do 
ritmo, (ABRAPCORP..., 2020) nos deparamos com as competências do 
Comunicador Estratégico Enativo, que necessita superar os modelos e 
paradigmas tradicionais, reducionistas, que se assentam nos resultados e 
que desconsideram/ignoram e/ou negligenciam a complexidade da vida, 
da organização, como um sistema vivo, pulsante. Wheatley, (2006, p. 41, 
grifo da autora) ao referir que: “A vida é essencialmente criação, [remete] 
[...] à autopoise, processo fundamental graças ao qual a vida cria e renova 
a si mesma e promove o crescimento e a mudança”.

A Teoria da Comunicação Estratégica enfatiza o componente estraté-
gico presente em toda comunicação e a correlação metodológica com a 
Investigação Enativa em Comunicação (IEC). (MASSONI, 2018) No que se 
refere à proposta da IEC: “Essa nova metodologia que aborda a multidi-
mensionalidade do comunicacional, por outro lado, colabora para a de-
mocratização da vida cotidiana, que propicia uma participação autêntica 
dos atores”.29 (MASSONI, 2018, p. 87, tradução nossa) Deetz (2010, p. 97) já 

29 Texto original: “Esta nueva metodología que aborda la multidimensionalidad de lo comu-
nicacional, en cambio, aporta a una democratización de la vida cotidiana que contribuye a 
propiciar una participación auténtica de los actores”.
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argumentava que “Desenvolver conceitos e práticas para uma democracia 
mais participativa é um dos papéis mais importantes da Comunicação 
Organizacional”.

Talvez uma questão que permanece em aberto, assim como as nossas 
considerações, diz respeito a esse comunicador, que necessita romper 
com as amarras dos modelos tradicionais, o que implicará (re)pensar a 
comunicação levando em conta a sua complexidade. Concordamos com 
Silva (2008, p. 9) quando afirma que: “A comunicação é uma organização 
que organiza, um todo orgânico que se organiza como frase, oração, es-
tratégia, discurso”. Sob essa perspectiva, “A organização só atinge o ponto 
máximo quando comunica, ou seja, quando atinge o outro envolvendo-o 
numa relação dialógica”. (SILVA, 2008, p. 9)

Entendemos que essa abordagem de Silva (2008) vai ao encontro da 
concepção de Massoni (2019a, p. 63, tradução nossa) sobre o Comunicador 
Estratégico Enativo, ou seja, “[...] é um especialista em reconhecer e pro-
piciar encontros na diversidade, a partir da multidimensionalidade da 
comunicação”.30 A multidimensionalidade, como mencionado, considera 
que “[...] não apenas não se poderia isolar uma parte do todo, mas as par-
tes uma das outras”. (MORIN, 2000, p. 38) Essa dimensão revela-se num 
fractal de comunicação.

Essas reflexões sobre a Teoria da Comunicação Estratégica Enativa 
(CCE), a Investigação Enativa em Comunicação e sobre o Comunicador 
Estratégico Enativo não se esgotam em nossas considerações em aberto, 
pois estão em permanente (re)construção em meio a sons e ritmos... Como 
enfatizou Massoni (ABERTURA..., 2020, grifo nosso) ao final da sua pales-
tra: “Se querem comunicar, não esqueçam de ritmar”.31 Então, esse, talvez, 
seja um dos nossos principais desafios: compreender e abraçar os sons e 
os ritmos, no sentido atribuído por Sodré, (2016, p. 68, grifos do autor) 
ou seja, “de [...] a agarrar com a mão, abarcar com os braços (do latim, 

30 Texto original: “[...] es un especialista en reconocer y en propiciar encuentros en la diversidad 
a partir de la multidimensionalidad de la comunicación”.

31 Texto original: “Si quieren comunicar, no olviden de ritmar”.
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cum-prehendere), isto é, dela não se separar [...]”, lembrando que: “O requi-
sito essencial da compreensão é, assim, o vínculo com a coisa que se abor-
da, com o outro, com a pluralidade dos outros, com o mundo”. (SODRÉ, 
2016, p. 68, grifo do autor) Fica o convite para vivermos a comunicação 
fluida, fractal, multidimensional, intensa, incerta, emocional, afetiva...
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ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO 
EM COMUNICAÇÃO NO BRASIL

LUCAS V. DE ARAUJO

INTRODUÇÃO

Inovação é palavra recorrente nos mais variados círculos e setores da eco-
nomia brasileira e mundial. O avanço das novas tecnologias, somado a 
um cenário de grande incerteza – sobretudo após a pandemia de Covid-19 
que assolou todo o planeta – e de elevada concorrência, tornou a inovação 
algo imprescindível e objeto de desejo de muitos.

A comunicação, por sua vez, também viu sua importância aumentar 
drasticamente neste ano de 2020 em decorrência, mais uma vez, da pan-
demia do novo coronavírus. O isolamento social impingido às bilhões 
de pessoas em todo o mundo mostrou como a comunicação pode ser um 
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fator-chave não apenas para unir pessoas por meio da tecnologia digital, 
mas também para melhorar reputações, realizar vendas, ampliar negócios 
e desenvolver novas potencialidades entre as empresas.

Ao mesmo tempo em que todas essas mudanças estão acontecendo, é 
salutar refletir sobre como desenvolver a inovação no campo da comuni-
cação, notadamente em um país como o Brasil, diverso, com dimensões 
continentais e desafios abissais a serem transpostos.

Nesta obra, busco realizar uma avaliação do ecossistema de inovação 
em comunicação a partir do Modelo Triplo Hélice, modelo mundialmente 
conhecido e que se desenvolveu a partir da experiência norte-americana. 
A pesquisa baseou-se na relação entre os entes do modelo, quais sejam, 
universidades (academia), empresas (privadas e entidades de classe) e go-
verno (políticas públicas), e de que forma essa interação vem contribuindo 
para criar inovação na área de comunicação em nosso país. 

Esta pesquisa é um desdobramento de outras realizadas em minha 
tese de doutorado, defendida na Universidade Metodista de São Paulo 
e presente no livro Inovação em Comunicação no Brasil, publicado na 
Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em 2018. 

ECOSSISTEMAS E COMUNICAÇÃO

Original da biologia, a palavra “ecossistema” é nova se comparada com 
outras de origem greco-romana. O termo “ecossistema” foi cunhado pelo 
britânico Arthur Tansley, em 1935, como sendo “todo o sistema (no sen-
tido da física), incluindo não só o organismo complexo [isto é, a comuni-
dade], mas também todo o complexo de fatores físicos, formando o que 
nós chamamos o ambiente de bioma – os fatores de habitat no sentido 
mais amplo”. (TANSLEY, 1935, p. 285)

Carapeto (2015) lembra que ecossistema se refere a um conjunto de 
organismos vivos que interagem não só com o meio físico que os rodeia, 
mas também com a química ambiental e com o meio social e biológico 
no qual estão inseridos. Lovelock e Gaia (1979) e Reiners (1986) salien-
tam que a noção de ecossistema implica que os organismos e seu meio 
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formem um todo, apesar de cada um ser uma entidade individual. Estes 
sistemas complexos têm características e propriedades distintas, o que os 
torna únicos e os distingue de outros sistemas. 

Segundo a Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford, 
(ZALTA, 2003) apesar da perspectiva biológica do termo “ecossistema” 
ainda basear muitos estudos ambientais, ela foi ao longo do tempo sen-
do empregada por outras áreas para referir-se a determinados aspectos 
sociais cujos processos são baseados na interação humana. 

Assim, diversas áreas do conhecimento, como a gestão, a tecnologia da 
informação e a comunicação social, passaram a utilizar o termo “ecossis-
tema” para referirem-se, de modo geral, às formas como os diversos agen-
tes que habitam o ambiente de inovação interagem entre si. Na área de 
comunicação, por exemplo, é utilizado o termo “ecossistema midiático”,  
o qual diz respeito “às complexas relações que os meios de comunicação 
estabelecem uns com os outros, tendo em vista questões relativas à tecno-
logia e às linguagens empregadas pelos meios de comunicação”. (CITELLI 
et al., 2014, p. 265) Isto é, o ecossistema mantém suas condições de habitat 
no qual diversos agentes interagem entre si a partir de determinado am-
biente. Nos termos do Dicionário de Comunicação, em vez de existirem 
animais e plantas, coabitam em um determinado espaço empresas de 
mídia, as quais utilizam linguagens e tecnologias como forma de expres-
são. A Enciclopédia Intercom de comunicação (2010, v. 1, p. 444) afirma 
que o ecossistema de comunicação “designa a organização do ambiente, 
o modus faciendi dos sujeitos envolvidos e o conjunto das ações que ca-
racterizam determinado tipo de ação comunicacional”.

A partir desses conceitos sobre comunicação e ecossistema, podemos 
estabelecer uma relação com ecossistemas que podem gerar inovação no 
campo da comunicação, pois os ecossistemas de inovação são considera-
dos como um conjunto de atores que buscam sobreviver no grupo e, ao 
mesmo tempo, fomentar, incentivar a criação, o desenvolvimento e a di-
fusão da inovação por uma rede. (CHESBROUGHT, 2012; CHRISTENSEN, 
2012; KIM; MAUBORGNE, 2015; MAZZUCATO, 2014)
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MODELO TRIPLO HÉLICE

Dentre as diversas formas de se sistematizar como pode ser formado um 
ambiente propício à inovação que contribua de forma eficaz para o de-
senvolvimento regional e de um país, um deles é o Modelo Triplo Hélice, 
ou Modelo da Hélice Tripla ou ainda Hélice Tríplice. O termo foi cunha-
do pelo professor estadunidense Henry Etzkowitz em parceria com o 
pesquisador holandês Loet Leydesdorff, no começo da década de 1990. 
(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000) Antes uma teoria, ou uma metáfora, 
como afirmou Etzkowitz, a Hélice Tripla passou a ser um modelo testado 
e aprovado em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil.

A abordagem Triplo Hélice baseia-se na visão de que as universida-
des e centros de pesquisa, principalmente as universidades, por serem 
em número maior e terem ampla presença em todo o Brasil, atuam 
como indutores nos ambientes de inovação, dando suporte às empre-
sas privadas dos setores de bens e serviços e ao governo. Enquanto o 
Estado realiza as funções de regulador e fornecedor de recursos, as uni-
versidades apoiam os demais entes produzindo novos conhecimentos 
e formando mão de obra, e as empresas contribuem com capital pró-
prio e investimento na atividade produtiva. A inovação é um dos pro-
dutos dessas relações, que são resultantes de um processo complexo e 
dinâmico de experiências e troca de informação entre universidades, 
empresas e governo, em uma espiral contínua sem fim. (ETZKOWITZ; 
LEYDESDORFF, 1995, 2000)

O Modelo Triplo Hélice, todavia, varia conforme alguns fatores, como 
a natureza e o tipo de organização que pode ser incubada, assim como as 
condições do ecossistema de inovação e a realidade econômica e social 
da população. Segundo Etzkowitz, De Mello e Almeida (2005), no Brasil 
associações industriais utilizaram as incubadoras para expandir clusters 
de empresas de baixa tecnologia, enquanto os municípios, universidades 
e associações optaram por um formato misto: combinando empresas de 
alta e baixa tecnologia. Outro exemplo de adaptação do modelo às con-
dições locais são as incubadoras criadas para atender cooperativas que 
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combatem a pobreza ou ainda voltadas ao setor de economia criativa, 
com forte presença de organizações não governamentais, artistas, músi-
cos e grupos culturais.

METODOLOGIA DE PESQUISA

O objetivo geral da pesquisa foi identificar e caracterizar os principais 
movimentos de inovação em comunicação no Brasil e de que forma eles 
se sustentam e interagem com o ecossistema. Esse propósito conduziu a 
outros objetivos, tais como avaliar quais são, onde estão, qual a estrutu-
ra das propostas de inovação em comunicação e como elas estão sendo 
apoiadas pelos membros da rede. De acordo com Braga, (2016, p. 82) “os 
objetivos da pesquisa costumam fornecer o necessário e o suficiente para 
pôr em marcha uma investigação”.

A pesquisa que deu origem a este trabalho foi qualitativa, já que a 
geração de dados se deu por meio de informações coletadas através de 
entrevistas estruturadas, as quais serão avaliadas por meio de análise de 
conteúdo. Também foi realizada pesquisa documental por meio da coleta 
de informações a partir de sítios da internet, assim como de reportagens 
publicadas pela imprensa.

CORPUS DE PESQUISA

A escolha dos fundos de investimento e organizações de fomento 
como um dos itens do corpus da pesquisa pautou-se na necessidade 
de avaliar o ecossistema de inovação do país, o papel de cada entidade 
nesse contexto e as diversas correlações que existem entre os diversos 
elementos.

Em virtude das dimensões continentais do Brasil, da diversidade 
de entidades que atuam nele, assim como pelo papel que elas repre-
sentam, procurou-se selecionar as mais aptas a retratar o ecossistema 
do nosso país.

As entidades escolhidas foram detalhadas no Quadro 1:
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Quadro 1 – Fundos de investimento e organizações de fomento à inovação

Nome/site Proposta de valor / área de atuação

Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP) – 
Concurso Acelera Startup
www.fiesp.com.br/acelera

O Concurso Acelera Startup é o maior evento de investimento-anjo da 
América Latina e tem como objetivo fomentar o empreendedorismo. 
Nas últimas edições do evento foram recebidas mais de 11.500 inscrições 
de todo o Brasil e participaram mais de 300 mentores e mais de 250 
investidores. Somando as nove edições até 2016 o evento já gerou 
investimentos de mais de R$ 5 milhões. É o único concurso de âmbito 
nacional, aberto a qualquer empreendedor, que criou uma categoria 
apenas para startups em comunicação. A primeira edição da categoria de 
startups em comunicação foi realizada em 2016.

e.Bricks/e.Bricks Ventures
http://www.ebricksdigital.
com.br/

A e.Bricks é uma empresa de investimento no setor digital do Grupo 
RBS. Ela investe majoritariamente em companhias brasileiras, em 
estágio de alto crescimento e líderes em suas áreas de atuação. Atua em 
três principais setores: e-commerce segmentado, mobile e mídia digital 
e tecnologia. A e.Bricks Ventures é um fundo Venture Capital offshore 
independente, com foco em empresas early stage de tecnologia internet 
e mobile. O primeiro fundo alocou US$ 90 milhões em 16 startups 
brasileiras.

Redpoint eventures
http://rpev.com.br/#about

Empresa de capital de risco focada na internet. É a primeira e única 
presença do Vale do Silício em solo brasileiro. O objetivo é proporcionar 
aos empresários o capital, o know-how e a rede para criar e desenvolver as 
próximas histórias de sucesso na internet latino-americana. A Redpoint 
eventures dispõe ainda de uma rede global de fundos parceiros na China, 
Rússia, Alemanha e Japão. A proposta é ser uma empresa de capital de 
risco líder e ajudar a desenvolver o ecossistema de empreendedorismo 
tecnológico no Brasil.

Monashess
https://www.monashees.com.
br/pt/

Disponibilizam pouquíssimas informações sobre a empresa. Sequer 
informam endereço e número de telefone da empresa. O lema da 
Monashess é “Nós trabalhamos com grandes empreendedores para 
construir grandes empresas”. A empresa não quis conceder entrevista, 
mas informou que investe em empresas de internet em fase embrionária 
e que já realizou apoios espontâneos a startups que atuam na área de 
comunicação.

Abril Participações 
https://www.crunchbase.
com/organization/abril-
participaes
http://grupoabril.com.br/pt/
quem-somos/

Empresa de capital de risco do Grupo Abril com atuação em todo o 
mercado brasileiro. O foco da empresa é realizar investimentos em 
empresas em estágio inicial. No Brasil investiu na startup Rock Content, 
presente nesta pesquisa. 

Fonte: elaborado pelo autor.

No caso dos fundos de investimento, foram selecionados os maio-
res e/ou que realizaram aportes em startups de comunicação. No caso 
das organizações de fomento à inovação, o Concurso Acelera FIESP é 
o único concurso em nível nacional que realiza uma seleção específica 
para startups da área de comunicação.
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UNIDADES DE ANÁLISE

Nesta pesquisa foram utilizadas quatro unidades de análise diferen-
tes: i) Entrevista com os gestores; ii) Avaliação do site das organizações; 
iii) Reportagens na mídia. A entrevista foi a forma de obtenção de dados 
primários mais importante deste trabalho, já que tratou diretamente com 
os gestores sobre as ações que cada organização vem realizando e ainda 
as que pretendem pôr em prática.

Já as unidades de análise “Avaliação do site das organizações” e 
“Reportagens na mídia” foram necessárias haja vista a preocupação em 
contextualizar e atualizar o atual momento das organizações presentes 
nos universos de pesquisa. Tendo em vista os objetivos deste trabalho 
em identificar e caracterizar os principais movimentos de inovação e a 
interação deles com o ambiente, as notícias veiculadas pela imprensa são 
importantes por trazer um retrato de determinado momento. Da mesma 
forma, os sites das organizações costumam informar as ações mais rele-
vantes que estão sendo tomadas.

CATEGORIAS DE ANÁLISE

As unidades de análise, por sua vez, foram avaliadas a partir de cate-
gorias de análise definidas por Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 346) 
como “os níveis nos quais serão caracterizadas as unidades de análise.  
[...] cada unidade de análise é categorizada ou enquadra-se em um ou 
mais sistemas de categorias”. Foram escolhidas: i) Modelo Triplo Hélice 
e ii) Desenvolvimento de Inovação em Comunicação.

O Modelo Triplo Hélice é fundamental porque auxilia no exame de 
todo o ecossistema brasileiro de inovação em comunicação. O modelo 
também tem componentes que auxiliam no exame das prerrogativas do 
desenvolvimento regional, o que contribui para uma visão mais ampla. 
Desenvolvimento de Inovação em Comunicação examina se a inovação 
está sendo criada e desenvolvida na área que está sendo analisada.
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SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE

As subcategorias são criadas a partir das categorias de forma a delimi-
tar com o máximo de acurácia o objeto em avaliação. Foram escolhidas: 
i) Realizou investimento em startup de comunicação; ii) Mercado brasi-
leiro de investimento em startup; e iii) Contribuição ao ecossistema de 
inovação em comunicação. 

As subcategorias selecionadas estão fortemente associadas ao que 
fazem visando contribuir com as startups, já que os fundos e organiza-
ções de fomento à inovação têm como destinatárias de suas ações essas 
empresas. A única exceção é a subcategoria ii que avalia o quanto essas 
entidades, privadas ou não, contribuem para o ecossistema de inovação 
à luz do Modelo Triplo Hélice.

Figura 1 – Metodologia de Análise – Fundos de Investimento e Organizações de 
Fomento à Inovação

Fonte: elaborada pelo autor.

RESULTADOS

Embora a análise do ecossistema brasileiro voltado à área de comunica-
ção tenha se utilizado de duas categorias de análise, Desenvolvimento de 
Inovação em Comunicação e Modelo Triplo Hélice, vamos nos ater apenas 
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a este último. Tal decisão se faz necessária pelo fato de que o modelo é a 
melhor maneira de analisar o ecossistema a partir da interação de seus 
diversos agentes. Não por acaso, o Modelo vem sendo usado há décadas 
pelo governo, nas suas mais variadas esferas – municipal, estadual e fede-
ral –, como mecanismo de fomento à inovação e ao empreendedorismo. 

Tendo em vista que este trabalho avaliou o comportamento dos prin-
cipais fundos de investimento face à relação com os startups, assim como 
a maneira como estas foram desenvolvidas e se apoiaram em políticas 
públicas para desenvolver seu negócio, a apresentação dos resultados 
pautar-se-á na integração entre os três entes do modelo: universidades, 
empresas (startups, fundos de investimento) e governo (políticas públi-
cas e fomento).

CONTRIBUIÇÃO AO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO EM 
COMUNICAÇÃO

O comportamento dos fundos de investimento brasileiros não difere 
do verificado em outros países do mundo. O que muda é a amplitude do 
capital. Conforme Bellavitis e demais autores (2017), enquanto o financia-
mento de capital de risco representa uma pequena parcela das finanças 
empresariais nos países desenvolvidos, ele desempenha um papel ainda 
menor nos mercados emergentes. Esta situação é exacerbada pelo fato 
de que empreendimentos empresariais em mercados emergentes têm 
níveis relativamente baixos de transparência corporativa ou divulgações 
exigidas e aplicadas. 

Face às limitações do mercado em suprir as carências por fontes de 
financiamento, os empreendedores têm buscado alternativas. As que 
mais se destacam são microcrédito, crowdfunding ou peer-to-peer lending.  
(BRUTON et al., 2015) Esses novos modelos de finanças para negócios em 
estágio inicial apresentam características em comum. Primeiro, elas surgi-
ram em determinada parte do mundo e logo se espalharam. O microcrédito, 
por exemplo, começou em países em desenvolvimento como alternativa 
face ao custo elevado do capital no sistema bancário. (FREEDMAN, 2000) 
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Segundo, as novas fontes de financiamento usam uma plataforma, como 
um site ou aplicativo, para intermediar as negociações, que envolvem va-
lores baixos e são feitas individualmente. O crowdfunding e o peer-to-peer 
são dois bons exemplos.

No Brasil, essas novas fontes de financiamento ainda são bastante 
incipientes, mas são promissoras, ao menos para empresas de mídia 
e startups na área de comunicação. Dentre os dispositivos legais da 
Instrução nº 588 da CVM, que regulamentou o crowdfunding no Brasil 
e que se aplicam às necessidades da área, estão: a) limite para que em-
presas com receita anual de até R$ 10 milhões realizem ofertas, que não 
podem ultrapassar o valor de R$ 5 milhões; b) dispensa automática de 
registro de oferta e de emissor na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 
Apenas a plataforma necessita ter sido autorizada previamente pelo 
órgão federal a funcionar. Como já disse Picard (2014), boa parte das 
organizações de mídia do futuro serão regionais, formadas por jorna-
listas, que trabalharão em forma de cooperativas ou empresas privadas, 
fornecendo conteúdo para públicos segmentados ou grandes meios de 
comunicação. Esse perfil de organização encaixa-se perfeitamente nos 
ditames legais e nas características funcionais das novas formas de fi-
nanciamento, como o crowdfunding. 

Ladson e Lee (2017) avaliaram a sustentabilidade econômica de uma 
plataforma de crowdfunding do Reino Unido chamada Byline. Mesmo 
sem saber quanto a Byline gasta para produzir cada notícia, os pesquisa-
dores verificaram um custo médio de 39 libras por reportagem em outros 
estudos acadêmicos. Com base nisso, afirmaram: 

é razoável deduzir que a estratégia de financiamento da Byline é 
economicamente sustentável porque a maioria (66%) das histórias 
amostradas neste estudo tem dois ou mais apoiantes, o que se traduz 
em uma doação média de 39 libras por história. (LADSON; LEE, 2017, 
p. 159)

Para os autores, o fato de 97% das reportagens avaliadas por eles ter 
recebido financiamento sugere que as pessoas estão dispostas a pagar por 
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notícias que acreditam serem boas em plataformas de crowdfunding. Essa 
constatação corrobora os estudos quanto ao fato de que o consumidor de 
notícias está mais exigente e pouco confiante nos meios de comunicação 
tradicionais. 

Além de uma alternativa para novas organizações jornalísticas co-
mandadas por jornalistas empreendedores, o crowdfunding pode ainda 
ser um instrumento de captação de recursos para as empresas de mídia 
brasileiras estabelecidas, seja para inovar ou para se ajudar na sustentabi-
lidade do negócio. Para tanto, basta criar spin-offs que poderão angariar 
recursos suplementares e ainda testar modelos de inovação. Empresas do 
setor de radiodifusão ainda precisarão de um cuidado maior face às restri-
ções que a legislação impõe, mas poderão se enquadrar. Certamente que 
o crowdfunding se adequa e é mais indicado a pequenas organizações, 
pelas próprias características desse tipo de financiamento. Para as maio-
res organizações de mídia, ele não é o instrumento mais apropriado, haja 
vista o que ocorre nas economias mais desenvolvidas.

Nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes empresas de mídia e, 
principalmente, as corporações de tecnologia utilizam capital de risco cor-
porativo – em inglês, venture capital corporative – para comprar startups 
ou investirem em fusões. Os capitais de risco corporativos podem ser or-
ganizados como um braço independente de uma empresa ou um time de 
investimento designado fora do balanço patrimonial da empresa. O objetivo 
desses fundos é, em grande parte, o mesmo que um fundo de investimento 
institucional: investir em empresas de alto crescimento que geram valor 
para a empresa. No entanto, Hasenpusch e Baumann salientam (2017, p. 79): 
“embora pareça que essas empresas querem expandir a base de negócios, a 
preocupação implícita é defender-se de possíveis ataques ao core business”.

Seja com fundos próprios ou de terceiros, as grandes corporações de 
mídia, principalmente as norte-americanas, ainda desfrutam de investi-
mento maciço do Estado em pesquisa básica e em tecnologias nascentes, 
que ainda não tiveram a eficácia comercial comprovada. Para Mazzucato 
(2014), esse é o principal motivo pelo qual os Estados Unidos têm um 
grande número de empresas com elevado potencial tecnológico. Embora 
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os fundos de investimento exerçam um papel fundamental na economia, 
notadamente em locais como o Vale do Silício, foi o vultoso investimen-
to do Estado em áreas nas quais o capital de risco não quis arriscar que 
possibilitou o surgimento de grandes corporações, como Apple e Tesla. 
(SCHAFFER, 2015) 

As colocações de Mazzucato endossam as bases do Modelo Triplo 
Hélice quanto à importância do Estado como promotor da economia e 
indutor do desenvolvimento regional, mas o autor vai mais longe. Para 
ela há uma relação desigual entre o setor público e privado em ecossis-
temas de inovação como o norte-americano, pois o capital privado não 
devolve para a sociedade todos os benefícios que recebe do Estado. 

O problema não é o fato de o Estado ter investido demais em inova-
ção. [...] É o fato de os formuladores de políticas não terem sido sufi-
cientemente ambiciosos para exigir que esse apoio faça parte de um 
esforço conjunto em que o setor privado também enfrente o desafio. 
(MAZZUCATO, 2014, p. 53)

A autora cita o fechamento de laboratórios de P&D como exemplo do 
pequeno compromisso da iniciativa privada com a inovação. Ela lembra 
que muitos desses laboratórios corporativos criaram tecnologias inovado-
ras que atualmente são usadas por corporações como Apple e Microsoft. 
Estas, por sua vez, retribuem de forma muito tímida todos os investimen-
tos e subsídios que recebem do governo às custas dos encargos impostos 
à sociedade, assim como de baixos salários pagos aos trabalhadores. Por 
razões como essa, Lazonick (2009) acredita que a prosperidade econômica 
norte-americana é insustentável.

No Brasil a discussão encontra-se principalmente na reduzida parti-
cipação da iniciativa privada no desenvolvimento de inovação, como já 
foi tratado nesta pesquisa. Ademais, no caso das empresas de mídia bra-
sileiras, o problema é ainda mais delicado pelo diminuto interesse delas 
em desenvolver inovação própria, como se constatou na ausência de 
mecanismos de pesquisa corporativos ou na formação de parcerias com 
universidades e centros de pesquisa. O problema de financiamento e de 
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acesso ao capital que os veículos de comunicação enfrentam é apenas mais 
um dos entraves para criar um ambiente adequado ao desenvolvimen-
to de inovação. Como em qualquer outro sistema complexo, as soluções 
não derivam de ações isoladas de determinado setor, mas da conjugação 
de esforços de todos os envolvidos. Mais que um estereótipo, a união de 
forças é a única maneira de eliminar algumas dessas barreiras.

CONCLUSÃO

A falta de integração entre os entes do Modelo Triplo Hélice é um proble-
ma sistêmico, antigo e de difícil solução. Exige políticas públicas de longo 
prazo, mudanças de comportamento arraigadas e cenário macroeconô-
mico favorável. Não obstante, o Brasil há décadas tenta resolver muitos 
desses entraves.

É notória, todavia, a importância da iniciativa privada neste processo,  
seja por meio de seus mecanismos próprios, seja por intermédio de 
mecanismos democráticos e legítimos de sugerir mudanças por parte 
do Estado.

No Brasil nunca tivermos uma participação ativa da iniciativa 
privada em determinados setores, sendo um deles a comunicação. 
Provavelmente a interferência negativa do Estado no setor em alguns 
momentos da história tenha deixado sequelas, porém, o século XXI 
exige novos paradigmas.

As empresas precisam incentivar e promover o setor, mormente entre 
estudantes (academia), como forma de tentar criar um ambiente propí-
cio para o surgimento de novas ideias. A diversidade de opiniões e ações 
entre academia e empresas pode ser extremante benéfica para encontrar 
soluções para grandes desafios que nosso país reserva e neste mundo de 
rupturas que estamos vivenciando.

Novas pesquisas podem, inclusive, aprofundar-se nessa relação entre 
os entes do modelo e investigar mais a fundo como a integração por meio 
da troca de informações estratégicas pode alavancar a inovação. Algumas 
iniciativas fora do Brasil foram nesta direção e obtiveram bons resultados.
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APONTAMENTOS PARA 
UMA ABORDAGEM 
COMUNICACIONAL DA 
INOVAÇÃO

MARIA EUGÊNIA PORÉM

INTRODUÇÃO

No contexto contemporâneo, as narrativas sobre a inovação vêm se des-
tacando, bem como fazendo parte do discurso empresarial, com mais fre-
quência desde os anos de 1980. Não à toa, este preâmbulo histórico: um 
momento-chave de reorganização do capitalismo industrial para o capita-
lismo conectivo, no qual a relevância da inovação é ainda mais ressaltada 
enquanto motor do desenvolvimento econômico. Estas mesmas narrativas 
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se encarregam de disseminar as exigências de inovação contínua, cujo va-
lor revestido de ideologia está voltado à manutenção do “novo espírito 
do capitalismo” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) Entre seus principais 
objetivos, este advento capitalista promove os apagamentos das contra-
dições que são inerentes a ele próprio, tanto as produzidas quanto as re-
produzidas por ele mesmo. Neste cenário, a inovação desponta como um 
tipo de cultura empresarial em que seus sentidos são produzidos dentro 
da teia comunicacional constituinte das organizações.1

Diante disso, articular alguns apontamentos atribuídos à inovação é 
o objetivo central deste capítulo, sobretudo a partir de uma abordagem 
comunicacional que pode contribuir para desvelar as narrativas e os dis-
cursos orbitantes – num jogo que revela ou oculta, na medida dos interes-
ses que estão em xeque –, e que refletem, por sua vez, os valores culturais, 
sociais e políticos dos grupos sociais que convocam a inovação, de forma 
muito estratégica, como uma ideia-chave para a acumulação do capital. 

APONTAMENTOS MOBILIZADORES

Sabemos que a inovação é um dos mais importantes desafios contempo-
râneos, pois aí temos uma potência, na medida em que sua relação com 
a ciência e a inventividade humana podem carregar a resolução para 
problemas complexos enfrentados por países, organizações e sociedades. 
Entretanto, sua importância não é recente. Lembremos que a inovação 
faz parte da história da humanidade, bem como é inerente ao próprio 

1 Neste trabalho, o termo “organização” será utilizado para indicar “[...] todo o tipo de agrupa-
mentos humanos instituídos com o propósito de atingir um objetivo, sejam estes públicos, 
privados, lucrativos, não lucrativos, associativos, sociais e outros”. (RUÃO, 2006, p. 5) Já o 
termo “empresa” serve para distinguir os projetos que têm propósitos lucrativos. Enquanto o 
termo “instituição” será usado para designar: “[...] costumes, práticas, relações, organizações 
ou comportamentos. Refere-se também a um padrão, isto é, a um modelo, a alguma coisa a 
ser imitada, seguida. Tem importância ou significância na vida da comunidade ou sociedade. 
Geralmente, é usado em referência a organizações também consideradas importantes ou rele-
vantes em campos como educação, serviço público ou cultura”. (PECI; VIEIRA; CLEGG, 2006, 
p. 56) Adicionalmente, “as instituições são vistas como um sistema de normas que regulam 
as relações entre os indivíduos e que definem como essas relações devem ser”. (SCOTT, 1995,  
p. 12 apud PECI; VIEIRA; CLEGG, 2006, p. 56)
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espírito humano, ligada à sua sobrevivência, evolução e desenvolvimen-
to. Exemplos não faltam: o fogo, a escrita, a máquina a vapor, o trem e a 
prensa são algumas tecnologias desenvolvidas pela humanidade, sendo 
que todas foram fundamentais, em seus respectivos momentos históricos, 
para alterar e/ou melhorar os padrões sociais e econômicos. Tantos avan-
ços e descobertas relacionados à medicina, engenharia, física, química e 
a outras áreas do saber são notáveis no que diz respeito à capacidade da 
humanidade em buscar formas de superar problemas, aperfeiçoar pro-
tocolos e gerar, dessa maneira, novos conhecimentos, que impactam a 
natureza e a vida social.

À vista disso, poderíamos evidenciar o quanto a inovação, ao longo da 
nossa história, vem apoiando a nossa própria preservação: seja salvando 
vidas, seja melhorando o padrão e a qualidade agora viável para milhares 
de pessoas. Entretanto, paradoxalmente, os avanços proporcionados pela 
inovação ainda não são capazes de mitigar problemas estruturais enfren-
tados pelas sociedades. E, mais especificamente, a desigualdade econômi-
ca e social, a depredação e a degradação da natureza e do meio ambiente, 
sem falar nas variadas formas de intolerância e violência. 

Convivemos, portanto, com algo incoerente. Se, por um lado, alguns 
têm desfrutado profusamente dos resultados positivos das inovações ao 
longo da história, do outro lado desta mesma história, a inovação traz 
consigo vários malefícios, que instigam, no mínimo, pertinentes críticas.

Porém, no mundo contemporâneo, a celebração da inovação – como 
uma miraculosa “fórmula” para o sucesso e a prosperidade das nações e 
de seus setores produtivos e sociais, bem como para o desenvolvimento 
de territórios e populações – vem se solidificando enquanto uma narra-
tiva muito contumaz e reverberada por discursos legitimados entre di-
versos agentes, a exemplo das universidades, organizações, governos e 
da mídia oficial.

Nas empresas, em especial, a inovação é mobilizada como força in-
comensurável: uma convocatória imperativa para se chegar ao sucesso 
financeiro, superar concorrências, além de competir em mercados glo-
balizados. Não por acaso podemos notar, e com muita facilidade, um 
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vocabulário próprio incorporado pelo discurso empresarial usado para 
engajar pessoas em torno de práticas coletivas com a explícita finalidade 
de gerar inovação. Manifestações como “empresa enxuta”, “trabalho em 
equipe”, “trabalho por projetos”, “reengenharia” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 
2009) foram algumas das ideias-chave que, a partir dos anos de 1990, 
estiveram incorporadas ao vocabulário ligado ao mundo empresarial. 
Doravante, e com o avanço da conectividade, novas demandas surgiram 
e com elas outras ideias-chave foram criadas para garantir, dentre outros 
anseios, o engajamento em torno do projeto de inovação constante. Em 
2019, por exemplo, a revista Forbes (on-line) publicou um glossário com 
termos usados no mundo corporativo. Afinal, é preciso garantir que to-
dos “falem a mesma língua” – de preferência, o inglês – para poderem, 
desse modo, se comunicarem através das diferentes plataformas digitais: 
e-mails, WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meet etc. Neste glossário 
específico, há termos, expressões e siglas com conceitos exclusivos, cujo 
domínio deve garantir, mesmo que em parte, o direito de se comunicar 
neste mundo. CEO, Coaching, Compliance, Design Thinking, Mentoring, 
Mindset Digital, Pitch, Startup, Team building, Unicórnio – são alguns dos 
exemplos contidos no glossário publicado pela revista. (ANDRADE, 2019)

Além de vocabulário próprio, as empresas precisam de outros mar-
cadores que possam sustentar suas capacidades no desenvolvimento do 
acúmulo de capital. No caso da inovação enquanto um dos constructos 
mobilizadores deste século XXI, as empresas tendem a articular narrati-
vas que endossam tudo aquilo que possa ser transformado, mudado, re-
feito, alterado como forma de melhorar a performance de seus processos 
de gestão e seus processos produtivos. 

A esse respeito, Burkard Sievers (2009) acentua que as organizações 
ocidentais contemporâneas parecem estar presas a um tipo de neofilia, 
a tal ponto que se estabelece, ao mesmo tempo, uma relação negativa 
com tudo aquilo que possa estar atrelado ao passado, ao antigo, ao velho. 
Instaura-se, por consequência, a impressão de que há uma necessidade 
premente e inevitável de renovação e invenção constante. Nas palavras 
de Sievers (2009), ao citar Gilmore, Shea e Useen (1997), consolida-se a 
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impressão de que tudo o que é novo passa a ser visto como progresso; já 
tudo que é antigo, um regresso. 

Não por acaso nota-se a presença marcante de discursos que valorizam 
tudo aquilo que é novidade no mundo contemporâneo, o que se particu-
lariza, por exemplo, na publicidade das empresas que estão imersas em 
um contexto de hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2007) e necessitam ampliar, 
expandir e manter seu mercado de consumidores. 

Sobre estas novas configurações tão dominantes, Gilles Lipovetsky 
salienta que: 

[...] nas duas últimas décadas, surgiu uma nova ‘convulsão’ que pôs 
fim à boa velha sociedade de consumo, transformando tanto a orga-
nização da oferta como as práticas quotidianas e o universo mental 
do consumismo moderno: a revolução do consumo sofreu ela própria 
uma revolução. Uma nova fase do capitalismo de consumo teve início: 
trata-se precisamente da sociedade de hiperconsumo. (LIPOVETSKY, 
2007, p. 7-8) 

No caso, este contexto hipermoderno e do hiperconsumo é constituí-
do por uma teia comunicacional, cuja exaltação da inovação enquanto 
estratégia para garantir a produção e reprodução do capital conforma-se 
culturalmente nas relações e práticas sociais. 

Não obstante, para as instituições, especialmente para as empresas, 
não interessa qualquer inovação se não aquelas em que possam ampliar 
seu domínio, poder e riqueza. Isto é, justamente aquela inovação que en-
contra respaldo – até certo ponto – na expressão “destruição criativa”,2 de 
Joseph Schumpeter (1984). 

Dessa maneira, a disrupção, que está no cerne da destruição criati-
va, explicaria a necessidade de inovação constante, mas não mobilizaria 

2 Para Joseph Schumpeter (1984, p. 112-113), a inovação está no cerne do sistema capitalista, “[...] 
que incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente 
destruindo a velha, incessantemente criando uma nova. Esse processo de Destruição Criativa 
é o fato essencial do capitalismo”.



MARIA EUGÊNIA PORÉM66

pessoas em torno deste projeto de acumulação de capital e obtenção de 
lucro, na medida em que estes não são coletivizados, repartidos e ficam 
somente restritos aos próprios donos do capital e/ou de alguns agentes 
econômicos. Ou seja, queremos dizer que a inovação enquanto essencial 
para a renovação dos ciclos econômicos e desenvolvimento do capitalis-
mo (SCHUMPETER, 1984) não significa, prioritariamente, o aumento de 
renda, de mobilidade social, melhor qualidade de vida e de bem-estar 
das sociedades.

A inovação interessa ao capitalista para gerar valor de troca. A ser-
viço do capital e subordinada a ele, ela tem dupla funcionalidade: 
de direcionamento da inovação para acumulação de capital [...], e de 
ferramenta de gestão para que a perda de energia direcionada e apli-
cada à inovação seja a mínima possível, o que maximiza o resultado 
esperado [...] (AMORIM; FREDERICO, 2008, p. 82)

Nesta perspectiva, a inovação não encontra motivos em si mesma para 
gerar os engajamentos necessários à sua produção e reprodução, haja vis-
ta que essencialmente a riqueza gerada por ela se concentra nas mãos de 
poucos. Precisa, portanto, ser muito mais que instrumento de gestão e se 
acomodar enquanto um esquema ideológico incorporado ao “novo espí-
rito do capitalismo”. (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009)

Neste aspecto, é interessante notar que vivemos uma época de super-
valorização da inovação, (BRAUN-THÜRMANN, 2005) de sua “glamou-
rização”, o que coloca a inovação enquanto um espetáculo, fazendo com 
que o público reconheça e deseje a renovação constante, a novidade, a 
mudança de maneira excessivamente positiva.

O jornalismo especializado, aliás, pode nos fornecer um interessante 
material sobre essa questão, a exemplo da revista Pequenas Empresas 
&Grandes Negócios (PEGN), sendo que suas edições de dezembro de 
2013 (Figura 1) e de janeiro de 2016 (Figura 2) apresentam duas matérias 
de capa destacando a inovação.
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Figura 1 – Capa da PEGN, dezembro de 2013

Fonte: adaptada de Os destaques da Pequenas Empresas & Grandes Negócios de 
dezembro. Reportagem de capa revela as mentes mais inovadoras do mundo dos 

negócios do Brasil (2013).

Figura 2 – Capa da PEGN, janeiro de 2016

Fonte: adaptada de O que você encontra na edição de janeiro da Pequenas Empresas 
& Grandes Negócios. A primeira edição do ano traz 100 ideias para começar o 

próprio negócio e enfrentar as dificuldades econômicas atuais (2016).
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Sem pretensão de nos atermos a uma análise mais aprofundada, mas 
com o intuito de exemplificar o debate, tais capas (Figuras 1 e 2) apre-
sentam a inovação de forma já domesticada. (MOUILLAUD, 1997) Ela é 
estruturada pela revista de forma a separá-la de seu contexto, definindo 
os quadros de sentido que devem ser convocados a aparecer. Desta for-
ma, a revista contribui para a formação do sentido sobre a inovação ao 
colocá-la como celebridade da cultura empreendedora e corporativa. As 
significações derivadas desse enquadramento, embora múltiplas, são o re-
sultado da forma que cada interlocutor – e de seu repertório e consciência 
cultural, política, social, psicológica – se relacionará com o conteúdo e a 
mensagem, além de sua compreensão sobre o que efetivamente as capas 
estão lhe dizendo – implicitamente e explicitamente.

Os quadros acionados são importantes porque indicam as regras vi-
gentes naquela interação, os posicionamentos que podem/devem ser 
adotados pelos sujeitos, as ações e discursos considerados adequados 
e as expectativas sobre o desenrolar da situação. Tais quadros, porém, 
não são construções individuais, e sim socioculturais. Eles subentendem 
certas convenções vigentes numa dada sociedade que os indivíduos 
mantêm, transformam, atualizam, em suas interações e relações sociais. 
(FRANÇA; SILVA; VAZ; 2014, p. 136)

Não por acaso, enquanto produto interativo dotado de sentido social, 
a inovação pode ser um interessante recurso discursivo voltado para o 
engajamento de interagentes a serviço da manutenção dos parâmetros 
que legitimam o sistema capitalista.

Também nos chama a atenção a naturalização do discurso da inova-
ção enquanto um bem comum, invisibilizando o fato de que ela é uma 
construção social e, portanto, enviesada por alianças econômicas, acordos 
e negociações, disputas de sentido e de saberes. (BRAUN-THÜRMANN, 
2005) A inovação é permeada por conflitos políticos, sociais e cul-
turais pelos quais as sociedades são confrontadas – resistem ou se 
conformam.
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Em uma perspectiva complexa, a inovação está ligada às práticas polí-
ticas, à geração de conhecimento, ao sistema e tecnologia de informação, 
além do interesse midiático. Também está ligada aos agentes inovativos 
e de como eles interagem com seu contexto. 

Desta forma, a inovação é um produto interacional, na medida em que 
não pode ser produzida isoladamente por um único agente. Para ela ter senti-
do social, representacional e ideológico precisa, no caso, de pelo menos uma 
“2ª pessoa” que a percebe, a reconhece enquanto uma novidade para o bem 
comum e, por consequência, também opera a comunicá-la para outros inte-
ragentes. As inovações são artefatos materiais ou simbólicos que os observa-
dores percebem como novos ou que sofreram melhorias – são reconhecidas e 
comunicadas (BRAUN-THÜRMANN, 2005) – e, neste processo interacional, 
são conformadas à sua importância e relevância para as sociedades.

É um discurso revestido de justificações que só tem significação enquan-
to produto ideológico, associado à ordem capitalista e que contribui para 
a sua sustentação. Necessita, portanto, de porta-vozes que sejam capazes 
de levar aos setores sociais e produtivos a ideia de que existe para o bem 
comum. A exemplo dos “patriotas da qualidade” de Vicent de Gaulejac 
(2007), estamos também diante dos “patriotas da inovação”.

Não obstante, um olhar mais atento às práticas empresariais contem-
porâneas nos ajuda a entender os processos simbólicos que levam milhares 
de empresas a se alinharem ao discurso de inovação contínua, cujo valor 
é instituído pela crença no sucesso, na competitividade e na prosperida-
de. Para garantir que esta ideologia seja reproduzida, criam-se narrativas 
que possam expressar esse “novo espírito do capitalismo”, dentre elas, a 
inovação como cultura empresarial que só passa a fazer sentido dentro da 
teia comunicacional, constituinte num contexto interativo e das práticas 
discursivas das instituições, organizações e sujeitos.

PERSPECTIVA COMUNICACIONAL DA INOVAÇÃO

Nesta perspectiva, a inovação deixa de se referir exclusivamente à técni-
ca, às condições materiais e instrumentais, sendo que passa a se referir a 
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uma ideologia construída discursivamente e intencionalmente com poder 
mobilizador e criador de novas representações sociais, nas quais se tradu-
zem em crenças compartilhadas que convocam as pessoas a se engajarem 
nos ideais programados pelo capital.

Nesta relação dinâmica entre comunicação e inovação se “constrói, 
arma, desarma, redesenha constantemente a trama ativa do sentido [...]”,3 
(MASSONI, 2000, p. 105, tradução nossa) sendo que é transformada nas 
cenas comunicativas, cujos atores/interlocutores negociam seus valores, 
crenças, ideias e ideais. “[...] Nesse processo, tanto emissores quanto recep-
tores são sujeitos que se afetam e se ajustam reciprocamente na interação, 
ou seja, estão em ação e agem tendo como referencial a ação do outro”. 
(LIMA; BASTOS, 2012, p. 42) Portanto, a inovação enquanto produto de 
interação é construída por meio das afetações relacionais; sobretudo, se 
constitui comunicacionalmente, contextualmente e processualmente.

A perspectiva comunicacional convocada nestes apontamentos com-
preende, desse modo, a inovação como prática discursiva constituída por 
uma rede de interesses, intencionalidades e relações de poder situadas na 
macrodinâmica social, institucional e cultural, sendo uma vez legitima-
da pelo sistema capitalista e por sua influência na microdinâmica dessas 
organizações – sua interação com o contexto imediato, cotidiano e ordi-
nário. Igualmente, entende o processo comunicativo como cerne em que 
se definem os quadros de sentido sobre a inovação. Assume-se a comu-
nicação, em sua complexidade e polivalência, por ser, ao mesmo tempo, 
constituinte e instituinte dos processos organizacionais e que se dão na 
relação e na interação com o outro. (PORÉM; KUNSCH, 2019)

Nessa direção, nos reportamos à abordagem relacional da comunicação, 
cujo centro da valorização é a relação e o que ela produz. (FRANÇA, 2018)

Essa perspectiva alarga a compreensão do processo comunicativo e do 
próprio papel da comunicação na sociedade; ela nos permite utilizar a 

3 Texto original: “[...] construye, arma y desarma, redibuja constantemente la trama activa del 
sentido [...]”. 
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abordagem comunicacional como chave de leitura da vida social; afir-
mar a dimensão constitutiva da comunicação e tratá-la enquanto uma 
emergência – uma ação que contém elementos de imprevisibilidade 
e dinamiza as relações estabelecidas, com potencial de manutenção 
e de mudança. (FRANÇA, 2018, p. 91)

Dessa forma, seguiremos aqui o entendimento da comunicação pelo 
viés relacional e interacional, o que significa reconhecê-la como “[...] pro-
cesso de construção conjunta entre interlocutores (sujeitos sociais), a partir 
de discursos (formas simbólicas que trazem as marcas de sua produção, 
dos sujeitos envolvidos e do contexto), em situações singulares (dentro 
de um determinado contexto)”. (LIMA, 2008, p. 5) Esse entendimento 
encontra respaldo em Maia e França (2003, p. 188): “[...] a comunicação 
como um processo de produção e compartilhamento de sentidos entre 
sujeitos interlocutores, processo sempre marcado pela situação de inte-
ração e pelo contexto sócio-histórico”. Válido também ressaltar que essa 
visada relacional “[...] acentua o papel central da comunicação ao pensar 
as interseções e a dinâmica constitutiva dos indivíduos e da sociedade. 
A comunicação, portanto, estaria no ‘entre’ das relações sociais, mediada 
pela linguagem [...]”. (BASTOS, 2016)

O indivíduo influencia e é influenciado pela sociedade, pelo ambiente 
social em que está inserido e pelo qual experencia o mundo. Igualmente, 
o sujeito se vê afetado pelas interações, sejam elas interpessoais, intra-
pessoais e midiáticas. (BATESON; RUESCH, 1965 apud LANA, 2008) Ele 
“[...] está inserido em um contexto, é parte de uma coletividade, e naque-
la situação específica se vê afetado pelo outro”. (FRANÇA, 2016, p. 159) 
Não por acaso, “[...] a comunicação não é reduzida a uma dinâmica de 
transmissão, mas é entendida como interação – ação reciprocamente re-
ferenciada, estabelecida pela mediação do simbólico, da linguagem [...]”. 
(FRANÇA, 2016, p. 158)

Esta perspectiva comunicacional relaciona a comunicação como insti-
tuidora e construtora de um mundo comum por meio da ação e da expe-
riência humana. Queremos dizer que é uma abordagem comunicacional 
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dos fenômenos sociais que coloca a comunicação na esfera da ação, da 
experiência humana, da intervenção, da prática. A comunicação, desse 
modo, é “[...] tomada na sua dimensão social e simbólica (é através da ex-
periência que os homens fazem o mundo o seu mundo)”. (FRANÇA, 2003, 
p. 40) Dessa forma, a linguagem se manifesta nas representações elabo-
radas pelos sujeitos em interação para explicarem o mundo, para expli-
carem sua visão sobre as coisas e explicarem a si mesmos. Não é possível, 
portanto, analisar a comunicação separando o sujeito do processo inte-
rativo, das influências, afetações, conformações e confrontos pelos quais 
ele está sujeitado. Da mesma forma, não é possível analisar o receptor “[...] 
separado dos estímulos que lhe foram endereçados e que o constituíram 
como sujeito daquela relação”. (FRANÇA, 2007, p. 7) Ou seja, interpreta-
mos o mundo a partir destes estímulos, cujas referências são construídas 
institucionalmente e discursivamente, bem como são influenciadoras e 
marcadoras das formas que vemos e “lemos” este mesmo mundo.

Por seu turno, estes estímulos são garantidos pelas instituições sociais 
que instalam estratégias de convencimento ideológico definidoras do 
bem comum. Dependendo do quanto e de como as instituições sociais 
interferem e/ou influenciam nossa vida, definimos tais pontos de vistas 
e, a partir deles, elegemos os elementos que tornaremos visíveis em opo-
sição aos outros que descartaremos.

Assim sendo, as instituições sociais são encarregadas de partilhar 
discursivamente hábitos e tipificações do modo de produção capitalista, 
além de demarcarem a força para conduzir e dirigir as condutas das so-
ciedades. Elas rotinizam, roteirizam e objetificam a vida social, definindo 
os sentidos sobre o que é o real e, com isso, elegendo realidades que são 
compartilhadas. (BERGER; LUCKMANN, 2014) Igualmente, interferem na 
construção da vida cotidiana das pessoas, ordenando-as e controlando-as 
por meio do “desenvolvimento de mecanismos específicos de controle 
social”. (BERGER; LUCKMANN, 2014, p. 86)

As diversas instituições sociais – Mídia, Escola, Família, Estado, Trabalho, 
Igreja, Mercado etc. – estão particularmente presentes nas formas com as 
quais representamos o mundo. São definidoras e/ou organizadoras de 
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marcadores culturais reguladores que normatizam as ações sociais e os 
discursos. Detêm, por isso, poder normativo e coercitivo sobre as socieda-
des a quem endereçam seus discursos e narrativas. Já os discursos destas 
instituições são reconhecidos coletivamente, penetrando no imaginário 
coletivo e sendo legitimados como “verdades absolutas”. Eles integram 
os indivíduos às sociedades – e reciprocamente –, criando um corpo de 
coesão, união e sentimento de pertencimento. Influenciam os papéis que 
os indivíduos poderão assumir ao longo de suas vidas quando em inte-
ração com os outros, assim como podem determinar e/ou influenciar os 
seus sentidos de realidade.

As instituições apropriam-se de linguagens, discursos e narrativas 
que expressam representações e conteúdos sempre contextualizados his-
toricamente e estruturados a partir de determinados interesses e proje-
tos. Estes interesses e projetos podem ser de ordem hegemônica ou não. 
Podem servir tanto para oprimir quanto para libertar. Não por acaso, seus 
discursos são impregnados de interesses sociais, que, mediados pela cul-
tura, reverberam também nas nossas concepções de mundo. Eles ajudam 
a organizar a consciência que temos sobre nós mesmos, sobre o outro e 
sobre as coisas do mundo e da vida, mas também influenciam seus limi-
tes na configuração da nossa própria realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto se propôs a apresentar alguns apontamentos para uma aborda-
gem comunicacional da inovação, tentando revelar algumas das imbrica-
ções que podem ser observadas nesta relação.

Ao apresentar a inovação enquanto um produto interativo, foi possível 
refletir sobre como as narrativas e discursos que a envolvem funcionam 
como referências no imaginário individual e coletivo. A comunicação 
passa a ser um espaço interativo de produção, disputa e negociação de 
sentidos, materializados por meio das práticas discursivas, o que produz 
significações sobre a inovação os quais irão reverberar na construção da 
nossa realidade.
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Não obstante, as práticas discursivas não podem ser reduzidas a sim-
ples expressões do pensamento, de ideias, como um emaranhado de fra-
ses conectadas. Estão amparadas por um determinado contexto e seguem 
determinadas regras (FOUCAULT, 2005), e, por consequência, geram vi-
sibilidades e apagamentos. Estão contidas entre as relações que se consti-
tuem e se constroem na relação interacional. Estão ligadas às coisas ditas 
e não ditas, aos silêncios, aos gestos, tornando-se, muitas vezes, opacas, 
invisíveis. Portanto, as práticas discursivas não estão restritas somente 
aos conteúdos e aos signos. Elas são parte da nossa vivência e, enquanto 
atores sociais em movimento, calibramos nosso comportamento habitual 
aos preceitos, regras e normas que caracterizam os grupos com os quais 
nos afiliamos e/ou identificamos. Estes grupos, por sua vez, estão empe-
nhados na fluidez contextual, situacional. Acomodados seguramente em 
ideologias diversas e interesses variados.

Procuramos também ressaltar que a inovação, enquanto um produto 
social, sempre esteve presente na história da humanidade, oferecendo a 
esta melhores padrões de se viver, mas paradoxalmente predatória tam-
bém na busca por essas melhorias.

Não por acaso, poderíamos questionar, inclusive, qual o custo huma-
no, social e ecológico do progresso trazido pelas inovações. Ou perguntar 
quem realmente pode usufruir de tais inovações, já que, talvez, para mi-
lhares de pessoas a inovação não seja nada além de uma palavra da moda 
e não tenha significado algum.

Nas empresas, por sua vez, a inovação é convocada como inexorável 
ao seu sucesso e é transformada em uma habilidade, que deverá ser al-
cançada por cada membro organizacional.

Devemos salientar, aliás, que a inovação aparece com mais incidência 
na cena empresarial a partir dos anos de 1980, junto com a reorganização 
do capitalismo pós-industrial marcado, sobretudo, por parâmetros tecno-
lógicos, informacionais, digitais e conectivos. Esse contexto requer que 
narrativas sejam criadas para suportar discursos capazes de justificar as 
contradições inerentes ao próprio sistema capitalista. A inovação aparece 
como uma de suas ideias-chave.
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Desvelar, desse modo, as práticas comunicativas e de produção de sen-
tido que envolvem os interlocutores no contexto do capitalismo e orbitam 
também as narrativas da inovação pode contribuir para a sua desnaturali-
zação, ao nosso ver, tão necessária para tensionar e compreender como as 
ideologias instituídas pelo atual arranjo do capital evocam crenças, mitos 
e valores que penetram na construção de tais realidades.
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INOVAÇÃO SOCIAL E 
EMPREEDEDORISMO

REGINA ROSSETTI

INTRODUÇÃO

O conceito de inovação é comumente associado à tecnologia, remetendo a 
novos serviços, produtos e processos tecnológicos. Todavia, a inovação se 
apresenta também como um fenômeno social, simbólico e epistemológico. 
“A inovação, além de ser um fenômeno econômico, é também um fenô-
meno social complexo”. (LÓPEZ, 2014, p. 155) A inovação social pode ser 
tratada como um objeto em si mesmo ou em sua relação com a tecnologia. 
Como um fenômeno autônomo, ainovação social pode ser compreendi-
da como a dinâmica de mudança a qual está submetida constantemente 
um grupo social ou até mesmo toda sociedade. Em sua interface com a 
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tecnologia, a inovação social pode ser compreendida como a apropria-
ção social que um grupo faz de uma novidade tecnológica que acaba por 
exigir uma reinvenção de seu próprio usuário.

O objetivo principal deste estudo é apresentar algumas perspectivas 
filosóficas sobre inovação social e discutir alguns aspectos e consequências 
sociais da adoção de inovações nos processos comunicacionais. Para tanto, 
o estudo segue o seguinte itinerário: primeiro, explicita os diversos signi-
ficados que o termo inovação pode receber, seja como verbo, seja como 
substantivo, e, na sequência, define inovação social; segundo, trata das di-
reções possíveis do processo de inovação em um sentido como evolução e 
em outro sentido como destruição; terceiro, apresenta uma reflexão sobre 
a origem da própria inovação que pode ser absoluta ou relativa; quarto, 
apresentaas diversas perspectivas teóricas sobre inovação social: positivis-
ta, crítica e evolucionista,a partir de pensadores como Lazarfeld, Rogers, 
Adorno, Horkheimer, Morin e Martín-Barbero, Bergson, Schumpeter; por 
fim, trata da inovação social e sua conexão com o empreenderorismo por 
meio da análise do pensamento clássico de Schumpeter.

SIGNIFICADOS DO TERMO “INOVAÇÃO”

O termo “inovação” não possui um significado unívoco, ele pode ser dito 
em vários sentidos, conforme foi tratado de forma detalhada por Rossetti 
(2019). Os significados principais de inovação são retomados aqui de for-
ma resumida. 

A partir de uma análise semântica do termo “inovação”, ele pode ser 
compreendido em doissentidos: como verbo ou como substantivo, isto é, 
como ato ou como efeito desse ato. Dito de outro modo, a inovação pode 
dizer respeito tanto ao processo (ato)quanto ao produto (substantivo).

Na inovaçãoentendida como ato, o que está em jogo é o processo. Esse 
processo de inovação é capaz de gerar algo novo. Como processo, a ino-
vação se refere ao verbo inovar, à ação de tornar novo ou renovar algo, de 
fazer surgir a novidade. Trata-se do processo inovador, do ato de inovar, 
de procedimentos que geram novidades e de processos que engendram 
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o novo. Alguns termos são sinonímicos de inovação como ato e que in-
dicam o processo por meio do qual a novidade surge: criação, invenção, 
alteração, modificação, transformação, multiplicação, diferenciação, di-
versificação, salto, transposição, tradução, mudança, evolução, ruptura, 
disrupção. Outros termos são próximos desses primeiros: mutação, varia-
ção, incremento, adaptação, apropriação, experimentação. Além de alguns 
termos derivados pelo acréscimo de prefixos: renovação, recriação, tran-
substanciação, transmutação, deformação, reformulação, transfiguração, 
metamorfose, transmudação, transverter. 

A inovação dita como um substantivo significa o efeito que foi re-
sultado do ato de inovar. Nesse sentido, a inovação é pesada não como 
processo, mas como produto. Esse ato gerou uma inovação, isto é, um 
produto novo. Entendida como substantivo, ela é precedida de um ar-
tigo: “uma” inovação ou “a” inovação, isto é, o novo, a novidade, algo 
que não existe e passa a existir, a coisa nova. Esse sentido de inovação 
como substantivo carrega os seguintes termos associados: legítimo, ge-
nuíno, singular, diferenciado, diferente, diverso, novidade, incomum, 
novo, primeiro, primordial, matricial, inédito, original. A novidade é, 
a rigor, a qualidade do novo, mas muitas vezes é tomada como aquilo 
que é novo, isto é, a coisa nova, e nesse sentido se aproxima da inova-
ção como substantivo. Portanto, em certos momentos, a novidade de 
que se fala é a novidade das coisas, das substâncias ou das entidades. 
Em outros momentos, é a novidade de qualidades e propriedades da-
quilo que é novo.

INOVAÇÃO SOCIAL

Nem sempre a inovação está ligada a um produto novo ou a um proces-
so de inovação. Ela pode dizer respeito à apropriação de algo por um de-
terminado grupo social e a inovação social que essa apropriação trouxe, 
gerando um novo sujeito social. Trata-se da dimensão social da inovação. 
“A inovação não é um fenômeno uno, mas um gênero multíplice de inicia-
tivas humanas. Essas iniciativas visam, de forma cada vez mais metódica, 
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à criação de novas realidades”. (PLONSKI, 2017, p. 10) Assim, a inovação 
cria novas realidades sociais.

A Lei de Inovação, Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, define 
inovação como novidade não somente produtiva, mas também social. O 
texto da lei assim define: “Inovação: introdução de novidade ou aperfei-
çoamento produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos 
ou serviços”. (BRASIL, 2004, p. 2) Essa lei reflete a necessidade que o país 
tem em contar com dispositivos legais eficientes que contribuam para o 
delineamento de um cenário favorável ao desenvolvimento tecnológico 
e ao incentivo à inovação, não somente em termos de produção de bens 
e produtos, mas também no sentido social. O desafio colocado é o de se 
estabelecer uma cultura de inovação a partir da constatação de que a pro-
dução de conhecimento e a inovação tecnológica geram desenvolvimento 
econômico e social. 

Neste contexto legal, o conhecimento é elemento fundamental e a ino-
vação passa a ser veículo de transformação do conhecimento em melho-
ria da qualidade de vida da sociedade. Embora a ênfase seja por inovação 
tecnológica, a própria lei fala em cultura de inovação, em conhecimento 
e desenvolvimento social, ampliando as possibilidades de pesquisa sobre 
inovação e, principalmente, requerendo que o conceito de inovação seja 
definido. Assim, surge a necessidade de que a inovação seja cada vez mais 
discutida nos meios acadêmicos como objeto de investigação científica 
em qualquer área do conhecimento. Mesmo sendo a inovação mais evi-
dente nas interfaces tecnológicas, ela está presente também no impacto 
social dessas tecnologias.

Portanto, quando a inovação está no campo social, o que é novo pode 
ser a apropriação social de um processo ou de uma tecnologia. O novo 
pode ser aquilo que é conhecido pela primeira vez por um grupo social 
e, nesse sentido, pode sugerir o conhecimento de algo que era estranho e 
desconhecido para um determinado grupo social, mas talvez não o fosse 
para o restante da sociedade. Assim, socialmente, a inovação pode advir 
da apropriação coletiva que o grupo faz de um produto ou processo. Essa 
nova apropriação modifica o sujeito social e transforma sua visão e sua 
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ação no mundo. No campo social, o sujeito novo ou inovador pode ser o 
agente envolvido no processo de transformação social. O sujeito inova-
dor é o sujeito que inova e, neste sentido, a inovação está no sujeito como 
seu princípio.

DIREÇÕES DA INOVAÇÃO

O francês Bergson (2005) e o inglês Whitehead (1979) foram os filósofos 
que introduziram o termo “novidade” no pensamento filosófico contem-
porâneo. Eles trataram da novidade como um conceito especificamente 
filosófico, embora o problema do surgimento do novo fosse uma questão 
filosófica desde a antiguidade. Aristóteles (2002) não empregou explici-
tamente o termo “novidade”, mas enfrentou o problema gerado pela exis-
tência da novidade no mundo ao formular os conceitos de ato e potência. 
Aristóteles trata do ato e da potência para explicar a existência de algo 
novo, como ele surge e qual a sua natureza. E a resposta a essas questões 
leva ao conceito de mudança. 

O novo surge porque houve uma mudança. Se não ocorresse uma 
mudança, as coisas permaneceriam as mesmas e o novo não surgiria. Em 
termos aristotélicos, a mudança é a passagem do ser em potência para o 
ser em ato. Nesse sentido, o processo de atualização de algo, que antes 
estava em potência, o modifica, e essa modificação faz surgir algo novo 
que antes não existia em ato, mas somente em potência. Portanto, sem 
mudança não há inovação, porque toda mudança leva ao surgimento de 
uma novidade.

A mudança em si mesma é um ato neutro. Somente quando esse ato 
é quantificado para mais ou para menos, ou é qualificado como melhor 
ou pior, pode-se falar em evolução ou retrocesso. A mudança em si mes-
ma significa apenas que algo mudou e se tornou algo outro, sem ainda se 
avaliar se essa mudança trouxe benefícios ou malefícios a este algo que 
mudou. Somente em um segundo momento pode-se verificar se a mu-
dança ocorrida foi na direção da evolução ou na direção da degradação. 
A mudança pode ocorrer em várias direções diferentes, muito além da 
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simples dualidade: melhor ou pior, mais ou menos, geração ou corrupção, 
ascendência ou decadência. É conveniente notar que, no movimento da 
mudança ocorrendo em direções divergentes, existem várias nuances in-
termediárias, ou seja, entre o melhor e o pior existem gradações que vão 
de um extremo ao outro.

A mudança no sentido da geração, do aumento e da evolução gera uma 
inovação que pode ser considerada como aprimoramento, incremento, 
aperfeiçoamento, desenvolvimento e progresso. Nessa direção, a evolu-
ção implica continuidade e acréscimo constante no sentido do melhor. 
Todavia, o novo pode ser gerado a partir de um processo de corrupção, 
de deterioração, destruição ou adulteração de algo que era considerado 
perfeito ou pleno. Neste sentido, os fenômenos regressivos que levam à 
dissolução de um estado anteriormente pleno podem ser pensados também 
como inovadores em relação ao seu. Nessa direção, a mudança ocorreu no 
sentido da corrupção e da diminuição, causando uma inovação retroativa 
no sentido do empobrecimento do estado anterior. É neste último sentido 
que se fala em inovação destruidora (FERRY, 2015) ou destruição criadora. 
(SCHUMPETER, 1982) Portanto, nem toda inovação traz benefícios ou é 
em direção à melhoria de um processo ou produto. Algumas inovações 
podem significar retrocessos e podem trazer malefícios à sociedade.

ORIGEM DA INOVAÇÃO

Uma das questões mais instigantes acerca da inovação é explicar como 
ela surge, ou seja, explicitar qual é a origem da novidade. Trata-se nes-
te momento de pensar qual é a procedência da inovação, isto é: o que é 
capaz de originar uma inovação? A inovação é absoluta, no sentido de 
criação a partir do nada? Ou a inovação é relativa e surge a partir de uma 
realidade preexistente?

Para compreender o processo de surgimento do novo é necessário 
remeter a discussão à questão da criação tal como foi desenvolvida por 
Bergson. O termo “criação” pode ser entendido, basicamente, como a 
produção original de algo. Entretanto, torna-se mais especifico quando 
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se busca explicitar a origem dessa produção. Neste momento, o termo 
perde sua univocidade e passa a ter significados variados a partir de duas 
tradições: a greco-romana e a judaico-cristã. A concepção cristã de criação 
a entende como criação a partir do nada, isto é, nada preexiste ao que foi 
criado. A concepção grega de criação a entende como ocorrendo a partir 
de alguma realidade preexistente. 

A partir desta distinção, a novidade pode ser pensada de forma abso-
luta ou relativa. Na doutrina judaico-cristã, não somente se admite que há 
novidade, como também que esta novidade pode ser absoluta, no sentido 
de criação a partir do nada. Com efeito, se algo advém do nada, este algo, 
seja lá o que for, terá de ser radicalmente novo. Assim sendo, a novidade 
é absoluta quando surgir como algo que não haja de algum modo pree-
xistido, como,por exemplo, quando, nas narrativas religiosas, Deus criou 
o mundo sem que nada preexistisse a ele. 

Já a partir da concepção greco-romana, a novidade surge sempre de 
uma realidade preexistente, logo, ela não é absoluta, mas relativa a algo 
anteriormente já existente. Nesse sentido, pode-se falar da novidade 
relativa, aquela que procede de algo preexistente em que, dadas duas 
entidades, pode surgir de sua combinação algo diferente, ou seja, pode 
surgir alguma qualidade ou propriedade distinta daquelas encontradas 
nas próprias entidades originárias. Este último diz respeito ao sentido 
humano de criação. 

A criação relacionada à atividade humana significa a produção de 
algo a partir de alguma realidade preexistente, mas de tal modo que o 
produzido não se encontra necessariamente nessa realidade. É o sentido 
que se dá à palavra “criação” quando se fala em criação artística, literária, 
científica, tecnológica ou social. Referindo-se às ações humanas, o termo 
“criação” sublinha a existência da novidade e da imprevisibilidade do 
resultado de um processo de produção de algo. Pode também significar 
aparição sem causa, no sentido de destacar a liberdade na gênese da cria-
ção, algo que não ocorre em processos deterministas de produção. Este é 
o sentido que se dá usualmente à produção humana de bens culturais e, 
particularmente, à produção ou criação artística. 
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INOVAÇÃO SOCIAL NA PERPSPECTIVA POSITIVISTA

Auguste Comte, fundador do positivismo, postula uma ciência positiva 
das sociedades humanas, cujo projeto sociológico constitui a verdadeira 
ciência do desenvolvimento social. Para a sociologia positivista, conceitos 
como desenvolvimento, crescimento e aperfeiçoamento são fundamen-
tais e balizam uma concepção de sociedade como um organismo vivo que 
obedece a lei do desenvolvimento progressivo. Essa espécie de biologiza-
ção social, chamada de darwinismo social, tornou-se senso comum e ser-
viu de base para caracterizar os sistemas sociais pesquisados no início do  
século XX. Desse modo, para os positivistas, o desenvolvimento é a noção 
fundadora para a análise dos sistemas sociais. Desenvolvimento que im-
plica em mudanças contínuas, evolutivas, no sentido do progresso e do 
acréscimo, nunca no sentido do retrocesso, que corresponde à perspectiva 
teórica de Lazarsfeld e Rogers acerca da inovação social.

A Universidade de Chicago, desde 1910, sedia um projeto de constru-
ção de uma ciência social de bases empíricas, a partir de um modelo po-
sitivista. Nesse projeto de uma ciência social empírica, a inovação é com-
preendida como participante de uma dinâmica social maior, uma rede 
de interações recíprocas ambientadas socialmente. O ambiente social é 
atravessado por interações e processos de influência pessoal, em um con-
texto social novo: o surgimento da sociedade de massa.

Nos primórdios da abordagem funcionalista, Lazarsfeld (1940) tra-
tou da inovação ao empreender os primeiros estudos de audiência da 
imprensa e do rádio. Nesse estudo, a rádio aparece como uma inovação 
tecnológica que traz inovação social. Ao tratar das influências mútuas e 
interações entre o rádio e as forças sociais, afirma que as inovações tec-
nológicas causam mudanças sociais, embora destaque que essas inova-
ções por si só não podem provocar tais mudanças, que somente ocorrem 
quando fortemente influenciadas por forças sociais externas. Isto porque 
o rádio, submergido ao mecanismo social, destaca ao máximo seu efei-
to comercial e de divertimento, evitando as polêmicas questões sociais 
para não perder audiência. Posteriormente, na década de 1960, Everett M. 
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Rogers (2003) tratou, em uma perspectiva funcionalista, diretamente da 
questão da inovaçãoao pesquisar sobre a difusão de inovações para seto-
res empresariais e organizacionais da sociedade. Para Giacomini, Goulart 
e Caprino (2007, p. 41), “a difusão de inovações assume importância além 
dos objetivos organizacionais e tecnológicos, interagindo e associando-se 
aos interesses sociais”.

A concepção de inovação, compartilhada por Lazarsfeld e Rogers den-
tro da teoria funcionalista, é primordialmente entendida como evolução, 
ou seja, o novo surge por meio de uma mudança evolutiva em direção 
ao melhor. Nesse sentido, sua renovação acontece como um processo 
contínuo de evolução, marcado pelo desenvolvimento, aprimoramento, 
aperfeiçoamento, incremento e progresso dos sistemas sociais. Esse movi-
mento efetivo de evolução das ideias dentro da Escola Funcionalista vai de 
encontro ao paradigma filosófico dos funcionalistas: o positivismo. Para o 
positivismo, a história é linear e em contínuo desenvolvimento. A história 
é compreendida como ocorrendo em etapas articuladas, cujo desenvolvi-
mento acontece sem desvios ou retornos, comandada por uma ideia de 
progresso linear e evolutivo sem possibilidade de regressão.

INOVAÇÃO SOCIAL NA PERSPECTIVA CRÍTICA

Outra perspectiva teórica compreende a inovação social a partir da 
oscilação entre inovação e repetição. Em sentido dialético, o novo sur-
ge por meio da negação do estado anterior. Nesse sentido, a inovação 
acontece como um processo descontínuo de síntese e superação dos 
sistemas sociais em que contrapõeinovação e padronização. Essa pers-
pectiva teórica que compreende uma oscilação social entre inovação 
e repetição foi identificada nas ideias de Adorno, Horkheimer, Morin 
e Martín-Barbero.

A Escola de Frankfurt (MATOS, 2015) não nega as inovações e trata 
delas diretamente. “Que as suas inovações típicas consistam sempre e tão 
só em melhorar os processos de reprodução de massa não é de fato extrín-
seco ao sistema”. (HORKHEIMER; ADORNO, 2005, p. 184) Mas, por outro 
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lado, em certos momentos, compreende que a mentalidade das massas é 
um tanto quanto resistente à novidade, isto porque prefere agarrar-se ao 
velho conhecido, que lhe dá segurança, ao invés de intentar novas visões 
críticas dos fenômenos sociais e culturais. Assim, o posicionamento teó-
rico da Escola de Frankfurt acerca da novidade na sociedade de massa é 
problemático, pois oscila entre a repetição e a inovação.

Para os frankfurtianos Adorno e Horkheimer, a inovação está no po-
tencial criador das artes e das estéticas vanguardistas, portanto fora do 
sistema da indústria cultural. A repetição está na estrutura dos produtos 
e processos culturais típicos da cultura de massa que busca a reprodução 
de padrões estéticos que agradem a maioria. Assim, inovação e repeti-
ção convivem em conflito na sociedade de massa, segundo a abordagem 
dialética frankfurtiana.

A inovação social não pode ser totalmente integrada pelo sistema de 
produção industrial, porque ele exige a padronização e a massificação. 
Portanto, a atuação da inovação não é passiva no processo social, pois, ao 
mesmo tempo em que participa em pequena escala da industrialização, 
ela protesta contra a industrialização do espírito. Protesta por causa de 
seu caráter de inovação que, necessariamente, opõe-se às normas vigentes 
da cultura. “Tudo que é inovador sempre se opõe às normas dominantes 
da cultura”. (MORIN, 2005 p. 19) Existe, assim, uma relativa autonomia 
da criação no meio da produção.

Pensar os processos sociais em um contexto de mediações culturais 
significa romper com a redução da questão da inovação à questão tec-
nológica. Significa pensar a inovação social a partir de um novo lugar, o 
popular. Trata-se de

um outro projeto, estreitamente relacionado com a redescoberta do 
popular, ou seja, com o novo sentido que essa noção hoje adquire: 
revalorização das articulações e mediações da sociedade civil, sentido 
social dos conflitos para além de sua formulação e síntese política. 
(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 284)
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A perspectiva teórica de Morin e Martín-Barbero acerca da inovação 
social passa necessariamente pela cultura. Morin pensa a inovação a partir 
da lógica de produção- invenção-padronização adaptadas às forças sociais. 
Martín-Barbero associa a inovação social à criatividade da cultura popular.

INOVAÇÃO SOCIAL NA PERSPECTIVA EVOLUCIONISTA

Bergson, em sua última obra, As duas fontes da moral e da religião, tra-
ta do papel fundamental da criação ao analisar as sociedades abertas. 
Para o filósofo, existem dois tipos de sociedade, a aberta e a fechada. A 
primeira é estática e conservadora, a segunda é dinâmica e inovadora. A 
sociedade fechada é a sociedade natural, comparada aos agrupamentos 
animais organizados pelo instinto, funcionando por meio da pressão so-
cial, pela impessoalidade da obrigação e pela repetição dos atos advin-
dos do hábito. A sociedade aberta é a sociedade criadora, capaz de gerar 
inovação social. Nela, a personalidade criadora introduz o novo na vida 
social. Bergson exemplifica as personalidades criadoras como o herói, o 
profeta, o sábio e o santo.

Ao tratar da relação entre a sociedade fechada e a sociedade criadora, 
Bergson explica que há uma convivência entre ambas e que o momento 
do fechamento é apenas um momento de solidificação do movimento 
predominante, que é o criador. O processo social maior é marcado pela 
imprevisibilidade própria do ato de inovação. Todavia, quando a novida-
de é apropriada pela sociedade que a torna habitual o processo de inova-
ção se fecha e é substituído pela repetição do que antes fora considerado 
novo. Nesse sentido, a força social do impulso natural do movimento de 
repetição do velho é uma solidificação da força suprassocial da inovação 
de valores e conhecimentos e da criação de novos modelos de vida. Em 
sentido contrário, o ímpeto criador dentro da sociedade dinâmica rompe 
o quadro de estagnação no qual a sociedade estava encerrada dentro de 
si mesma. Sem esse ímpeto de inovação a sociedade morreria sufocada 
em uma atmosfera de paralisação. 
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Para Bergson, inovar socialmente significa regressar ao impulso origi-
nal de vida, fugindo da petrificação que faz degenerar a vida e começar 
de novo o caminho para seguir adiante em um esforço criador que nunca 
se detém, mas sempre evolui e transforma a sociedade. 

INOVAÇÃO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Speroni e demais autores (2015), ao fazer um levantamento do estado 
da arte da produção científica sobre inovação, identifica autores, obras 
e fontes de publicação mais relevantes sobre a temática. Ao apresentar 
uma tabela com as dez referências mais utilizadas pelos trabalhos anali-
sados pelos autores, Schumpeter é o único autor que aparece duas vezes. 
Trata-se de um clássico muito utilizado quando se trata de inovação na 
área de Administração. Entretanto, existem outros autores, clássicos tam-
bém, que podem servir de referência para a discussão e conceituação da 
inovação na área.

Schumpeter é um precursor da teoria do desenvolvimento econômico 
capitalista. Trata diretamente das inovações e enfatiza a natureza evolu-
cionária do sistema capitalista. A introdução de inovações tecnológicas e 
de organizações pelos empreendedores constitui o motor das mudanças 
econômicas e sociais. Para o pensador, a economia é regida por ciclos eco-
nômicos que tendem ao equilíbrio. Esse fluxo circular se repetiria inde-
finidamente se não fosse a introdução de uma inovação que quebra com 
os canais da rotina econômica circular. (SCHUMPETER, 1982)

A inovação é o verdadeiro motor do crescimento e está intrinsecamente 
ligada ao começo um novo ciclo que se inicia pelo estímulo causado pelas 
inovações tecnológicas introduzidas na sociedade por empreendedores. 
Sem elas o circulo se repetiria em um equilíbrio estático, levando à cessa-
ção do lucro e do acúmulo de riquezas. A inovação interrompe o ciclo de 
repetição e leva a um novo processo dinâmico de desenvolvimento, e as 
flutuações econômicas representam o processo de adaptação às inovações. 

Ao tratar das inovações, o autor afirma que a realização de novas 
combinações engloba cinco casos ou categorias de fatores que geram 
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inovações: introdução de um novo bem, introdução de um novo méto-
do de produção, abertura de um novo mercado, conquista de uma nova 
fonte de matéria-prima, e estabelecimento de uma nova organização. A 
inovação é conhecida pela introdução desses fatores no sistema econô-
mico. (SCHUMPETER, 1982)

A invenção de novidades, introduzidas pelos empreendedores nos 
mais diversos campos essenciais da produção capitalista, alimenta o 
crescimento econômico. Entretanto, a invenção por si só não é inovação 
se ela não for usada; uma invenção somente trona-se inovação quando é 
aplicada aos sistemas econômicos industriais. Essas invenções repercutem 
no modo de vida social, segundo Ferry (2015, p. 19): 

não são apenas os produtos que evoluíram. Existem também muta-
ções globais, multiusos, como dizem os economistas, que literalmente 
alteram nossos modos de vida e suscitam novas vias de produção e de 
consumo, logo, de crescimento e de emprego.

Para Schumpeter, os empresários, financistas e empreendedoressão as 
pessoas que realizam as novas combinações e introduzeminovações. “Mas 
são sempre pioneiros na introdução de novos produtos, novos processos 
ou novas formas de organização econômica ou de penetração em novos 
mercados”. (OSER, 1989, p. 410) O empreendedorismo é essencial para a 
inovação social e econômica. As propostas inovadoras dos empreende-
dores são fundamentais para o início de um novo ciclo econômico. Sem 
elas a economia se manteria estática em um círculo econômico fechado 
sem crescimento e sem investimentos.

A psique do homem de negócios é marcada pela força de vontade de 
fazer algo novo, que contraria os hábitos conservadores e o leva a fazer 
novas combinações. (SCHUMPETER, 1982) Depois vem a reação do meio 
social contra aquele que deseja fazer algo novo. Grupos ameaçados pelas 
inovações, dificuldades de encontrar cooperação e de conquistar novos 
consumidores podem constituir barreiras sociais para o incremento des-
sasinovações. Nesse contexto, brota um tipo especial de função de dentro 
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do corpo social: a liderança que “não consiste simplesmente em desco-
brir ou criar a coisa nova, mas em impressionar com ela o grupo social 
de modo a arrastá-lo em sua esteira”. (SCHUMPETER, 1982, p. 62) Se a 
invenção não for posta em prática, não é uma inovação.

Portanto, Bergson e Schumpeter possuem uma visão evolucionista da 
inovação social, pensando em termos de sociedade fechada às inovações e 
sociedade aberta às inovações. Os conceitos schumpeterianos de sistemas 
estático e dinâmico podem ser aproximados das ideias bergsonianas de 
sociedade fechada e sociedade criadora. Nesse sentido, o circuito fechado 
schumpeteriano e a sociedade fechada bergsoniana são marcados pela 
repetição e pela estática. Em contrapartida, a força de vontade inovadora 
do empreendedor, na teoria de Schumpeter, e a personalidade criadora, 
na teoria de Bergson, são marcadas pela capacidade de introduzir inova-
ções produtivas e sociais, transformando os sistemas sociais fechados e 
repetitivos em sistemas sociais abertos e inovadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inovação é um fenômeno social, simbólico e tecnológico presente em 
toda sociedade contemporânea. A inovação está presente nos impactos 
sociais das novas tecnologias e também na própria dinâmica social de apro-
priação do que é novo. Nesses sentidos, é possível falar em inovação social.

O termo “inovação” possui vários significados, mas pode ser entendido 
basicamente como processo e como produto: o processo de inovação que 
gera um produto novo. Entretanto, a inovação não está somente ligada a 
um produto novo ou a um processo de inovação, ela pode dizer respeito à 
apropriação de algo por um determinado grupo social e a inovação social 
que essa apropriação trouxe, gerando um novo sujeito social. Trata-se da 
dimensão social da inovação.

A inovação não acontece em uma única direção, mas em múltiplas 
direções de evolução ou de retrocesso. Compreendida em si mesma 
como um ato neutro, a mudança é o conceito fundamental para a com-
preensão da inovação, pois toda mudança traz a novidade. Entretanto, 



INOVAÇÃO SOCIAL E EMPREEDEDORISMO 93

quando a mudança é no sentido da geração, tem-se a evolução, que im-
plica continuidade e acréscimo, ou seja, desenvolvimento progressivo. E 
o contrário também é possível: quando a mudança ocorre no sentido da 
degradação, tem-se o retrocesso e a destruição, que também podem ser 
pensados como inovação.

Em relação a sua origem, a inovação pode ser relativa ou absoluta, 
sendo que a relativa é o sentido primordial atribuído à inovação pelos 
autores aqui tratados. A criação realtivado novo ocorre a partir de algo já 
existente e é própria do ser humano que possui a capacidade da criativi-
dade. Os padrões sociais preexistentes são renovados por meio da criação 
e da invenção. O processo de criação e invenção gera aquilo que se chama 
de inédito, o original, o novo. O sentido de criação e invenção é invocado 
para tratar das inovações no contexto da sociedade.

A inovação em sua dimensão social pode ser pensada a partir das pers-
pectivas positivista, crítica e evolucionista. Para o paradigma positivista, 
desenvolvimento é a noção fundadora para a análise dos sistemas sociais. 
Desenvolvimento que implica em mudanças sociais contínuas, evolutivas, 
no sentido do progresso e do acréscimo, nunca no sentido do retrocesso, 
corresponde à perspectiva teórica de Lazarsfeld e Rogers acerca da inova-
ção social. O paradigma crítico compreende a inovação social a partir da 
oscilação entre inovação e repetição. Em sentido dialético, o novo surge 
por meio da negação do estado anterior. Desta forma, a inovação acon-
tece como um processo descontínuo de síntese e superação dos sistemas 
sociais em que contrapõe inovação e padronização. Essa perspectiva teó-
rica que compreende uma oscilação social entre inovação e repetição foi 
identificada nas ideias deAdorno, Horkheimer, Morin e Martín-Barbero. 
O paradigma evolucionista é utilizado por vários autores que tratam da 
inovação social. A inovação pode acontecer como um processo contínuo 
de evolução, e, nesse sentido, tem-se desenvolvimento, aprimoramento, 
aperfeiçoamento, incremento e progresso. Essa perspectiva teórica que 
compreende uma evolução inovadora socialmente pode estar presente 
nas ideias de Bergson e Schumpeter. 



REGINA ROSSETTI94

Sobre inovação social e empreededorismo, Schumpeter se aproxima 
da ideia de desenvolvimento dos positivistas ao enfatizar o caráter de-
senvolvimentista do sistema capitalista. Acerca-se também da ideia de 
oscilação entre inovação e padronização dos dialéticos, ao considerar o 
caráter destruidor da inovação. Em relação ao paradigma evolucionista, 
sua proposta de sistemas estáticos e sistemas dinâmicos dentro do desen-
volvimento do sistema econômico capitalista encontra paralelo com as 
ideias de sociedade fechada e aberta elaboradas por Bergson. Entretanto, 
Schumpeter se afasta de Bergson ao trazer a ideia de uma destruição que 
traz inovação. Para Bergson, a evolução é sempre criadora. Para Schumpeter, 
a criação pode ser destruidora e nisso ele se aproxima dos dialéticos. Mas 
a novidade teórica de Schumpeter está em sua visão acerca dos empreen-
dedores como seres portadores de uma força de vontade inovadora e de 
uma capacidade de introduzir inovações produtivas e sociais no mundo.
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EMPREENDEDORISMO, 
INSPIRAÇÃO E REINVENÇÃO
NARRATIVAS PARA SAIR DA PANDEMIA1

VANDER CASAQUI

INTRODUÇÃO E PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO 
ESTUDO

Este trabalho discute as relações entre comunicação, cultura empreende-
dora e certa noção de inovação, identificada com um imperativo recorren-
te em tempos recentes: “reinventar-se”. O contexto da conjunção dessas 

1 O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), processo n0 303434/2019-8 e, da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo n0 2019/14365-7.
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temáticas é, num sentido específico, a pandemia da Covid-19, vista a par-
tir do panorama midiático brasileiro – do qual selecionamos para análi-
se as narrativas publicitárias que promovem a noção de reinvenção para 
sustentar sua retórica. A retórica que, em última instância, serve como 
prescrição para um possível “escape” do cenário da pandemia, dirigida 
aos sujeitos instaurados como consumidores. 

Identificamos esse cenário com as lógicas e preceitos da sociedade 
neoliberal. (DARDOT; LAVAL, 2016) No espectro do neoliberalismo, com-
preendido como cultura, o empreendedor se torna o modelo paradigmáti-
co de nosso tempo, (EHRENBERG, 2010) o agente imaginado e idealizado 
em função de um mundo projetado em chave positiva. A cultura da ins-
piração, conforme definimos em trabalhos anteriores, (CASAQUI, 2018) 
é a dimensão comunicacional que difunde esse modelo paradigmático 
do empreendedorismo, como trataremos mais adiante.

Para o desenvolvimento deste estudo, partimos de três pressupostos 
fundamentais: a) empreender, em nosso tempo, está para além de conceber 
e gerir um negócio; b) inspirar é uma função comunicacional da cultura 
empreendedora; c) reinventar-se é o modo como essa cultura concebe a 
solução para a crise. A seguir, discorremos sobre cada um desses pontos.

PRIMEIRO PRESSUPOSTO: EMPREENDER, EM NOSSO 
TEMPO, ESTÁ PARA ALÉM DE CONCEBER E GERIR UM 
NEGÓCIO

Como apontamos acima, na atualidade o empreendedor se transfor-
mou no agente ideal de um desenho de sociedade, baseado no mercado 
e para além dele. Em sua gênese, o empreendedor foi identificado com o 
grande empresário, com o destruidor criativo, que alavancou a produção 
capitalista e difundiu o seu modelo econômico, colaborando, assim, para a 
consolidação da hegemonia burguesa, que atinge seu ápice com a Segunda 
Revolução Industrial, a partir de meados do século XIX. Sabemos, a par-
tir de Hobsbawm (2007), que a era do capital inaugura um novo mundo, 
baseado no ethos burguês, que vai da economia aos costumes, passando 
pela moda, pela arte, pela estética do consumo, pela urbanidade e pelas 
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novas lógicas do trabalho aberto à noção de carreira e sujeito à explora-
ção do capital industrial.

No contexto contemporâneo, ao menos desde meados do século XX, 
se desenha uma nova ordem mundial no Ocidente, que deriva do libe-
ralismo econômico identificado com a Revolução Industrial para acirrar 
seus preceitos e suas lógicas de governo. Dessa forma, o neoliberalismo 
se difunde, principalmente, a partir dos anos 1980, como um paradigma 
econômico que ultrapassa as práticas de negócios – pois seus fundamen-
tos operam na vida cotidiana, na existência vista como um empreendi-
mento. Nesse sentido, o homo economicus passa a ser o homem de todos 
os dias, o cidadão comum que é convocado a se engajar, de corpo e men-
te, nessa nova ordem, a sociedade neoliberal, a nova razão do mundo. 
(DARDOT; LAVAL, 2016) Essa razão neoliberal é baseada, em síntese, na 
responsabilização dos indivíduos pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, 
pela governança de si como capital humano:

No interior de certo espaço de regras e incitações, o indivíduo é 
perfeitamente livre para agir como pretende, para manifestar as pre-
ferências que queira, mas deve, sobretudo, ‘capitalizar’ seus próprios 
recursos. O meio que melhor desenvolve as incitações à capitalização 
é o mercado concorrencial. A política neoliberal consiste, então, em 
criar e sustentar uma ordem concorrencial na qual os sujeitos serão 
colocados e à qual devem se adaptar, funcionando como empresas, 
ou seja, como unidades de capitalização privada. (LAVAL, 2020, p. 80)

O tema do empreendedorismo é difundido em nosso tempo de forma 
naturalizada. Isso quer dizer que a sua visão positiva, eufórica, dissimula 
suas contradições e, principalmente, a desigualdade estrutural de nossas 
sociedades – especialmente quando partimos de uma visão da realidade 
latino-americana. (STECHER, 2013) Diante do cenário de desemprego, da 
perda de postos de trabalho para a automação da produção capitalista, 
da obsolescência de funções laborais – ou, mais recentemente, da crise 
econômica e da consequente onda de demissões e falências por conta das 
restrições derivadas da pandemia da Covid-19 –, o discurso em torno da 
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exigência da autorreinvenção contínua sinaliza um elemento central da 
cultura empreendedora: a convocação biopolítica (PRADO, 2013) para o 
empreendimento de si.

A concepção de empreendedorismo em termos de atributos pessoais 
que o sujeito possui ou pode desenvolver e aprender se conecta com 
a teoria do capital humano proposta pelos neoliberais, teoria que re-
mete à ideia do Homo economicus como empreendedor de si mesmo, 
como elemento-chave da nova especificação do sujeito de governo.2 
(URBANO; VALENCIA, 2019, p. 291, grifos dos autores, tradução nossa)

A publicização do imaginário relacionado aos sentidos contempo-
râneos do empreendedorismo se relaciona com o segundo pressupos-
to desse trabalho: a existência de uma cultura da inspiração, que ocupa 
uma função fundamental nos processos comunicacionais que envolvem 
a sociedade neoliberal e a construção do papel social do empreendedor.

SEGUNDO PRESSUPOSTO: INSPIRAR É UMA FUNÇÃO 
COMUNICACIONAL DA CULTURA EMPREENDEDORA

Na atualidade, a intenção de inspirar é assumida por um número in-
calculável de atores sociais e institucionalidades. Há um conjunto de dis-
cursos, narrativas, eventos, ações que se autodenominam ou que assumem 
o objetivo de serem inspiradores. Mas, afinal, o que inspirar quer dizer? 
Em nossa pesquisa, a inspiração é derivada da cultura empreendedora, 
como discutimos acima. O sentido do termo, no senso comum, remete 
a uma expressão da sociedade positiva, como define Han (2013): sugere 
um contrato comunicacional baseado na positividade, na comunhão e na 
conjunção plena entre enunciadores e enunciatários – entendidos como 
inspiradores e inspirados.

2 Texto original: “La concepción del emprendimiento en términos de atributos personales que 
el sujeto tiene o puede llegar a desarrollar y aprender conecta con la teoría del capital humano 
propuesta por los neoliberales, teoría que remite a la idea del Homo economicus como empre-
sario de sí mismo, elemento clave de la nueva especificación del sujeto de gobierno”.
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Buscamos, nessa pesquisa, ultrapassar a ideia do senso comum que 
carrega a noção de inspiração, uma vez que o objetivo de inspirar tem se 
tornado estratégico para agentes e instituições, no contexto de um mer-
cado de ideias. (ANGENOT, 2010) Esse mercado compreende o espectro 
da autoajuda em sua configuração atual, que está associada à difusão 
dos preceitos e das prescrições do empreendedorismo. (CASAQUI, 2020)

Os empreendedores inspiradores são uma representação recorrente nas 
mídias de negócios, quando apresentados em suas narrativas de vida e de 
sucesso em seus projetos. Apesar de parecer, à primeira vista, um exemplo 
relativo a uma atividade profissional, aquele que é apresentado como mo-
delo deve servir de referência para qualquer pessoa, em sua mentalidade e 
atitude – reforçamos a ideia de que a convocação contemporânea é para o 
empreendimento de si. Nesse sentido, a cultura da inspiração representa 
um modelo comunicacional, em que inspiradores se dirigem a sujeitos que 
querem ou devem se inspirar. A concretização do processo de inspiração é 
a assimilação das prescrições da sociedade neoliberal na vida do inspirado, 
que, em seu tempo, vai produzir suas próprias narrativas inspiracionais – os 
meios digitais contemporâneos favorecem essa produção de narrativas de 
si para inspirar o outro. Como bem aponta Stecher (2013, p. 1315),

As narrativas que produzem os atores sociais, para si mesmos e para os 
outros, para além de serem vias de acesso ou expressões de uma iden-
tidade intrapsíquica estável e pré-constituída, ou descrições confiáveis 
dos acontecimentos e do mundo exterior, devem ser entendidas como 
recursos interpretativos a partir dos quais os agentes individuais elaboram 
um sentido de si mesmos, dos outros e do mundo social em que habitam.3

Em síntese: a inspiração é a dimensão comunicacional da cultura em-
preendedora por representar um processo comunicacional que difunde 

3 Texto original: “Las narraciones que elaboran los actores sociales, para sí mismos y para los 
otros, más que como vías de acceso o expresiones de una identidad intrapsíquica estable y 
preconstituida, o como descripciones fidedignas de los acontecimientos y el mundo exterior, 
deben ser entendidas como recursos interpretativos a partir de los cuales los agentes indivi-
duales configuran un sentido de sí mismos, de los otros y del mundo social en que habitan”.
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os preceitos dessa cultura e promove o elo de sujeitos em torno de narra-
tivas, de lugares de compartilhamento, do uso comum da linguagem. O 
empreendedor de si, suas narrativas de sucesso, de superação, de transfor-
mação compõem esse espectro apontado por Stecher, em que se elabora, 
por múltiplos atores sociais, os sentidos atribuídos para si mesmos ou 
para o outro. Eis a produção da “identidade intrapsíquica” que compõe a 
imagem do empreendedor, que vai servir à retórica de institucionalidades 
capitalistas, que se associam a esse processo para codificar os significados 
do consumo das mercadorias que oferecem aos sujeitos – e, por vezes, re-
propor o sentido das corporações para se ajustarem ao espírito do tempo.

TERCEIRO PRESSUPOSTO: REINVENTAR-SE É O 
MODO COMO A CULTURA DA INSPIRAÇÃO CONCEBE A 
SOLUÇÃO PARA A CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA

As organizações não podem impedir o mundo de mudar. O melhor 
que elas podem fazer é se adaptar. As mais espertas mudam antes de 
serem obrigadas a fazê-lo. Aquelas de sorte conseguem dar um jeito 
quando a pressão inevitável chega. As outras são as perdedoras e aca-
bam virando história. (GONÇALVES, 1998, p. 17)

A citação acima, extraída de um artigo acadêmico do campo da 
Administração, revela o sentido da reinvenção no âmbito das corporações, 
em meio ao movimento de mudança econômica e das decorrentes crises 
no Brasil dos anos 1990, da Era Collor ao liberalismo privatista do gover-
no Fernando Henrique Cardoso. A visão de Gonçalves reitera a ideia de 
que: a) as mudanças são inevitáveis e devem ser vistas com naturalidade; 
b) cabe às corporações a ação de se reinventarem continuamente para se 
adequarem às crises do capitalismo; c) o mundo está dividido entre os 
capazes de se reinventar, ou os “vencedores”, e os incapazes de reinven-
ção, ou os “fracassados”.

Cabe lembrar que, no contexto da sociedade empreendedora, os sujei-
tos são convocados a viver o ideal empresarial de si; (DARDOT; LAVAL, 
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2016) aquilo que vale para a empresa capitalista vale para os sujeitos, de 
forma geral. Isso quer dizer que, diante do cenário de crise decorrente da 
pandemia há a emergência de narrativas que promovem o imaginário da 
necessidade de reinvenção como saída individualizada e positiva dian-
te dos obstáculos – da economia, em primeira instância, mas da vida em 
sentido amplo, quando compreendemos os sentidos de empreender na 
contemporaneidade. Essa ideia é reiterada e tornada um mantra pela re-
corrência desse imperativo na cena midiática. De acordo com Appadurai, 
(1999) podemos afirmar que o midiapanorama do momento de crise atual 
acaba por naturalizar, tornar senso comum, a perspectiva da reinvenção.

Reinventar-se, dessa forma, é o antídoto para a crise, a tábua de salva-
ção para uma sociedade que não consegue estabelecer uma saída coletiva, 
ou planos abrangentes para que todos possam sobreviver ao caos. Nesse 
sentido, esse momento se associa ao que Bauman (1999) define como 
ambivalência, que é decorrente do movimento de ordenação promovido 
pela modernidade. Ordem e ambivalência tornaram-se indissociáveis; a 
incerteza, o caos, é derivado do esforço de ordenação do mundo moder-
no. Nesse aspecto, a cultura da inspiração representa o objetivo da reor-
denação, da ressignificação do cenário de caos, numa perspectiva positiva 
e individualista. Reinventar-se é o imperativo direcionado a todo aquele 
que se vê diante do caos – entendido como o desemprego, a falência, a 
precarização, a falta de condições para a sobrevivência, para atingir seus 
objetivos, seus sonhos. A saída está baseada na lógica da psicologia posi-
tiva, na gestão de si, na inteligência emocional, entre outras noções que 
sobrepõem a racionalidade neoliberal ao comportamento e às ações hu-
manas. De acordo com Bauman (1999, p. 217),

A atração das identidades promovidas pelo mercado reside em que os 
tormentos da autoconstrução e da subsequente busca de aprovação 
social para o produto acabado ou semi-acabado são substituídos pelo 
ato menos aflitivo, muitas vezes agradável, de escolher entre padrões 
prontos. As identidades negociadas vêm acompanhadas do rótulo da 
aprovação colado de antemão.
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A publicização de padrões, de estilos de vida, é uma das funções do 
discurso publicitário, em que a mercadoria está associada a um sistema de 
ideias, de valores, de comportamentos. Nesse sentido, a sua relação com o 
espírito do tempo é bastante estreita: os tipos ideais, os modelos, os exem-
plos inspiradores de uma sociedade servem ao midiapanorama publicitá-
rio. A seguir, veremos como a retórica publicitária inseriu mercadorias e 
corporações no cenário caótico e de crise gerado pela pandemia da Covid-19.

NARRATIVAS PUBLICITÁRIAS PARA SAIR DA PANDEMIA: 
A RETÓRICA DE MERCADORIAS E CORPORAÇÕES NO 
MIDIAPANORAMA DERIVADO DO CORONAVÍRUS

A inspiração como temática de pesquisa, como discutimos anteriormente, se 
articula a partir de três elementos: a) configura-se como cultura, expressando 
saberes, práticas comuns, modos de dizer e sociabilidades; b) caracteriza-se 
como um mercado de ideias, que se associa à autoajuda empreendedora, 
e que se identifica com mercadorias e institucionalidades que assumem o 
objetivo de inspirar; c) simultaneamente, a cultura da inspiração caracteriza 
um projeto de sociedade, uma vez que os atores sociais por ela propagados 
são exemplos a serem seguidos e replicados – projetando-se, dessa forma, 
um mundo possível imaginado em torno desses tipos ideais.

Esses três elementos constituem as narrativas inspiracionais da pu-
blicidade brasileira produzida em diálogo com o cenário da pandemia. 
Nosso objeto são os enunciados das marcas do capital financeiro, mais 
especificamente do Bradesco – um dos principais bancos privados do país. 
De acordo com o levantamento Agências & Anunciantes 2020, produzido 
pelo jornal Meio & Mensagem com dados do ano de 2019, o Bradesco figu-
ra entre os 10 maiores anunciantes do país, ocupando o 8o lugar, com um 
investimento de R$ 312,26 milhões4 – entre as instituições financeiras, só 
está atrás do Banco do Brasil (6o lugar), uma organização de caráter público.

4 Ver: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/09/estudo-aponta-genomma-
-lab-e-unilever-como-os-maiores-anunciantes-do-pais.htm.
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Nossa análise se organiza em torno de dois eixos analisados simulta-
neamente a partir da produção simbólica da comunicação publicitária do 
Bradesco: o primeiro busca compreender como se dá a publicização do 
discurso neoliberal na mídia, que é constituído por “[…] um conjunto de 
enunciados mais ou menos coerentes, que têm em comum a promoção de 
uma visão empreendedora e puramente econômica da vida e de todas as 
atividades humanas”. (GUILBERT, 2020, p. 22, grifos do autor) Ao se refe-
rir a enunciados “mais ou menos coerentes”, Guilbert (2020, p. 23) afirma 
que o discurso neoliberal não é homogêneo, tampouco é “[…] uma teoria 
coerente, realista e viável”, mas sim recoberto e justificado por uma apa-
rência de racionalidade. Nosso objetivo é analisar como a marca Bradesco 
é atravessada pelo discurso neoliberal, entendido como expressão do es-
pírito do tempo. (ANGENOT, 2010)

O segundo eixo que organiza a análise dos discursos da marca 
Bradesco procura refletir sobre como essa comunicação estabelece diá-
logo com a pandemia do coronavírus, que se propaga e atinge o pla-
neta como um acontecimento, que irrompe na teia social e promove 
rupturas, produzindo novas ambivalências (BAUMAN, 1999) e gerando 
enunciados a partir de suas afetações. De acordo com França (2012, p. 
13), a noção de acontecimento engloba alguns aspectos fundamentais, 
dos quais destacamos: 

[...] o acontecimento é portador de uma diferença e de uma ruptura. 
Ele rompe o esperado, a normalidade; ele quebra uma sequência e, 
num primeiro momento, desorganiza o nosso presente. […] Ele alarga 
o leque do possível – e descortina (ainda que por pequenas brechas) o 
horizonte do que não havia ainda sido pensado. Por isto, nos diz Quéré 
(2005), o acontecimento convoca passado e futuro.

A pandemia da Covid-19 se associa à noção de acontecimento, por 
representar o inesperado e a ruptura apontados por França. A partir das 
restrições sanitárias tomadas para diminuir a contaminação com o coro-
navírus, que impactaram diretamente a economia e atingiram fortemente 
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os trabalhadores informais, autônomos, os empregados precários e muitos 
dos trabalhadores do comércio, do turismo (entre outras atividades que 
foram interrompidas ou restringidas nesse período), produziu-se uma 
multidão de desempregados, de pessoas e famílias inteiras com sérias di-
ficuldades financeiras e de subsistência. Essa irrupção do acontecimento 
da pandemia, por outro lado, gerou outras narrativas, que apontam para 
mundos possíveis, para releituras do presente e para futuros imaginados 
– como é o caso da publicidade do Bradesco. 

Segundo Orlandi (2009), o conceito de discurso implica a ideia de 
curso, de percurso: novos enunciados atualizam e presentificam o per-
curso discursivo da marca, em termos específicos, e o discurso publici-
tário, em sentido amplo. Nesse aspecto, compreendemos que as novas 
modalidades da linguagem publicitária, que por vezes dissimulam a 
sua função de publicizar as mercadorias e estimular o consumo, atua-
lizam as matrizes culturais desse discurso, configurando-se em novos 
formatos industriais. Esse processo é discutido por Martín-Barbero 
(2001) em seu mapa das mediações, que tem como objetivo oferecer 
chaves de leitura das relações entre comunicação e cultura em termos 
sincrônicos e diacrônicos. 

A publicidade da marca Bradesco, em tempos recentes, tem se as-
sociado de forma evidente à retórica do novo espírito do capitalismo. 
(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) O ponto de partida dessa abordagem 
discursiva mais recente é a campanha “Bradesco. Pra frente” (2017), em que 
a narração de Pedro Bial, famoso repórter e apresentador da Rede Globo 
de Televisão, convoca os sujeitos a se transformarem, a enfrentarem seus 
medos, obstáculos, a fim de construírem trajetórias pessoais de superação, 
heroicas, de sucesso. Essa interpelação pessoal vem revestida pelo signo 
do progresso (“pra frente”) – um progresso individualizado, resultado do 
empreendimento de si. (FOUCAULT, 2008)

Se a campanha de 2017 já se colocava como uma narrativa inspiracio-
nal para o autoempreendimento, a sua atualização, em abril de 2020 – em 
meio à pandemia da Covid-19 –, conclamava a sua audiência a “reinventar” 
o futuro a partir da reinvenção de si mesmos. Assim é o discurso verbal 
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do comercial de lançamento da nova campanha, intitulada “Reinvente o 
futuro” – que, em 13/12/20, totalizava mais de 70 milhões de visualizações 
no canal oficial do Bradesco no YouTube:

Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que 
a gente tem de desaprender e reaprender.
Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas, e até 
de passar o tempo.
E no Bradesco nós também estamos nos reinventando, ampliando 
os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de 
contas, e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário 
diferenciado nas agências.
Todos os dias, buscando soluções para deixar a sua vida, se não mais 
fácil, pelo menos um pouquinho mais leve.
Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal.
Reinvente o futuro. Bradesco.5 (REINVENTE..., 2020)

A retórica visual do comercial, que começa com tomadas da cidade 
grande com as ruas vazias (que pode ser São Paulo ou qualquer outra me-
trópole ao redor do planeta), pouco depois passa à clássica representação 
da diversidade de públicos presente nas campanhas de lançamentos con-
ceituais de grandes marcas, como é o Bradesco: jovens, idosos, pessoas 
sozinhas, famílias, amigos, casais, avôs e netos, pais e filhos, brancos, ne-
gros, homens, mulheres. Gente confinada em suas casas e profissionais 
da linha de frente no trabalho. Pessoas se exercitando, brincando com os 
filhos, divertindo-se e praticando hobbies, com olhares felizes, calmos, 
reflexivos. Em determinado momento, esses atores passam a utilizar os 
meios digitais do Bradesco em suas casas. 

O ethos tranquilizador da comunicação é alinhavado pela trilha sono-
ra grandiloquente, pela voz feminina que transmite conforto, convicção, 
motivação. A inspiração como processo comunicativo se caracteriza pelo 
imperativo da reinvenção, sugerido pela afirmação tanto da capacidade 

5 Transcrição do vídeo realizada pelo autor. 
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humana de adaptação ao “novo normal” (termo do senso comum que 
designa certo sentido de reordenação do cotidiano a partir do aconteci-
mento da pandemia) quanto das ações de “reinvenção” do Bradesco, ao 
elencar suas ações nesse cenário. 

A pandemia é referenciada de forma sutil pelas imagens, pelo início 
do texto verbal (“Em tempos tão desafiadores…”), e pelas cenas que suge-
rem o confinamento, o isolamento social; no entanto, são dissimulados 
os seus impactos nefastos sobre as pessoas – da mudança dramática de 
rotina ao desemprego, das afetações psíquicas às vítimas fatais. Essa rea-
lidade negativa é esvaziada pela tranquilização retórica promovida pela 
marca Bradesco e seu mundo possível, (LAZZARATO, 2006) que situa os 
seus consumidores imaginados no aconchego do interior burguês. A cena 
final é bastante simbólica do caráter motivacional e inspirador da narrati-
va do Bradesco – a frase, dita de modo enfático pela locutora, “E tudo vai 
voltar ao normal”, acompanha a imagem de uma mulher, vista de costas, 
a abrir os braços e as cortinas de sua casa para observar pela janela a bela 
paisagem inundada pelo pôr do sol intenso, vibrante (Figura 1).

Figura 1 – Cena final do comercial “Reinvente o futuro”, do Bradesco

Fonte: captura de imagem de “Reinvente o futuro” (2020) no YouTube.
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Outras ações do Bradesco desdobram o seu discurso em torno da re-
invenção e da cultura empreendedora, caracterizando-se como narrativas 
inspiracionais. Como a comunicação do Bradesco Empresas e Negócios, 
dirigida principalmente a microempreendedores individuais – MEIs (com 
o slogan “Aguente firme. Reinvente o futuro”) (Figura 2). E também o apoio 
a um projeto comercial (ou “especial publicitário”) da Rede Globo, o “mo-
vimento” VAE – Vamos Ativar o Empreendedorismo6 (composto por um 
site de notícias e uma série de pequenos filmes “inspiradores” de casos de 
sucesso de empreendedores que, diante da pandemia, se “reinventaram”).

Figura 2 – Imagem do comercial “Aguente firme para reiventar o futuro”

Fonte: captura de imagem de “Aguente firme para reiventar o futuro” (2020) no 
Youtube.

A sequência da campanha “Reinvente o futuro”, lançada em 22 de 
agosto de 2020, intitulada “Pronto pra tudo” (com mais de 81 milhões de 
visualizações em 13/12/20), acrescenta um tom acima na grandiloquência 
da trilha sonora e das imagens do primeiro filme. Agora é a hora do apelo 
ao imaginário do “batalhador brasileiro”, para ressignificar de forma heroi-
ca a impossibilidade de isolamento dos trabalhadores que não tiveram a 

6 Portal do VAE – Vamos Ativar o Empreendedorismo, ver em: https://vae.g1.globo.com/espe-
cial-publicitario/.
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alternativa de parar, ou que precisaram retomar suas atividades antes que 
o cenário da pandemia estivesse minimamente controlado, no Brasil que 
falhou gritantemente em sua missão de gerir e planejar esse momento de 
crise – em benefício da saúde e da sobrevivência digna dos seus cidadãos. 

São os profissionais da linha de frente de atuação contra o corona-
vírus, os trabalhadores precários (associados à chamada “economia de 
plataforma”, baseada na demanda por aplicativos digitais), os microem-
presários individuais, os atendentes das agências bancárias do Bradesco, 
os agentes “homenageados” por uma espécie de ode ao homem comum. 
Seus riscos, suas incertezas, seus impedimentos, sofrimentos e medos são 
ressignificados por uma narrativa de superação, de reinvenção, de gla-
mourização da flexibilidade e da resiliência. O uso de máscaras e outros 
aparatos de proteção são os marcadores da cena da pandemia, como sig-
nos do acontecimento que é dissimulado pela narrativa publicitária. Eis 
o texto narrado por uma voz masculina, grave, que ressalta a positividade 
do discurso do Bradesco:

Um dia depois do outro.
Otimismo. Incertezas.
Gente indo pra rua, gente que não parou.
O Bradesco entende esse momento e oferece crédito com até 6 anos 
pra pagar. Parcelamento da fatura do cartão. E um app do seu jeito.
Porque quando ninguém sabe o que vem pela frente, é preciso estar 
pronto pra tudo.
Reinvente o futuro. Bradesco.7 (PRONTO..., 2020)

A retórica das imagens da publicidade do Bradesco (Figura 3) reitera o 
tom heroico, a determinação dos olhares voltados à audiência, a atividade 
do trabalho revestida por significados de superação, de determinação, de 
força interior e inteligência emocional – elementos que compõem o cená-
rio da autoajuda empreendedora. Em que o “otimismo” se impõe sobre 

7 Transcrição do vídeo realizada pelo autor.
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as “incertezas”. A mentalidade positiva representa a ordem sobreposta à 
ambivalência da existência afetada pelo acontecimento do coronavírus.

Figura 3 – Imagem do comercial “Pronto pra tudo”

Fonte: captura de imagem de “Pronto pra tudo” (2020) no Youtube.

Dessa forma, a comunicação do Bradesco, de forma “mais ou menos 
coerente”, responde à pandemia com seus produtos financeiros, com 
algumas flexibilidades para demandas específicas de negócios e de em-
preendedores. No entanto, seu universo simbólico abarca todo o cenário, 
direciona-se a todos os brasileiros – em uma convocação para o trabalho 
heroico de recuperação da economia atingida pela pandemia. Porque é 
preciso “estar pronto pra tudo” – até para o sacrifício da vida para alimen-
tar as engrenagens do mercado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciamos este trabalho com o objetivo de compreender como empreen-
dedorismo, inovação, inspiração e publicidade podem convergir no ce-
nário brasileiro da pandemia do coronavírus. Para tanto, analisamos a 
comunicação da marca Bradesco. O elo que une essas pontas do discurso 
é a noção de “reinvenção”. É importante frisar que a cultura da inspiração 
exprime uma intencionalidade, um contrato comunicativo, que instaura 
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os interlocutores do Bradesco como sujeitos convocados a agir – para 
transformarem-se, para superarem limites, para enfrentarem riscos, para 
se engajarem de corpo e alma – no território onde essa ação se dá, que é 
o universo simbólico do mercado.

Apropriando-se do discurso positivo da autoajuda, utilizando a forma 
imperativa, o Bradesco impõe a sua voz e atribui significados aos sujeitos 
que vivem em um mundo em crise. E lhes atribui uma leitura entusiasta, 
eufórica, por vezes heroica, transcendente – como as imagens oníricas que 
encerram os seus comerciais. Pessoas de costas para a câmera, abrindo ja-
nelas e braços e contemplando, reflexivas, o sol que se põe. Essa imagem 
representa um futuro imaginado, o mundo possível do Bradesco – em 
que a pandemia e outros obstáculos são superados pela motivação e pela 
inspiração. Essa negação da negatividade, das ambivalências do aconte-
cimento, é a afirmação da sociedade positiva, como descreve Han (2013). 
Uma sociedade que não aceita fracassados, marginalizados, derrotados 
pela doença, e tantos outros que estão do lado desfavorável da balança 
da desigualdade social – aqueles que pouco interessam à comunidade 
imaginada de cidadãos tidos como consumidores ideais. O imperativo 
da reinvenção é a convocação para a transformação da mentalidade ade-
quada ao mundo possível produzido pelo Bradesco. Uma sociedade de 
empreendedores projetada em meio a uma pandemia de consequências 
imprevisíveis.

Empreender, inspirar-se, inovar-se, reinventar-se: a cultura empreen-
dedora e as narrativas inspiracionais são elementos fundamentais para 
compreender como a cultura corporativa e as institucionalidades se co-
nectam com o espírito de nosso tempo.
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INTRODUÇÃO

Com base na tradição crítica (CRAIG; MULLER, 2007), que sugere cami-
nhos para a ação social e política, este capítulo trata da Agenda 2030 como 
fator de inovação nas organizações.

Aqui a teoria crítica é tratada sob a perspectiva que tem como ca-
racterística maior a ênfase em seus critérios específicos de análise, 
denunciando a repressão e o controle social. Para os autores que a 
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defendem, uma sociedade sem exploração é a única alternativa para 
que haja justiça, liberdade e democracia, aspectos que são evidencia-
dos na Agenda 2030. 

Portanto, ao tratar do tema deste artigo, que envolve questões sociais, 
ambientais e o papel das organizações e da comunicação, a teoria crítica, 
conforme sintetizada na matriz de Craig e Muller (2007), permite partir 
de suposições sobre o conhecimento, considerando a comunicação teo-
rizada como reflexão discursiva. Esta se fundamenta sobre a prática da 
teoria identificada na ideologia presente, na dialética utilizada, na opres-
são percebida, na conscientização, nas ações de resistência e nas formas 
de emancipação que ocorrem na sociedade.

Assim, no presente artigo são considerados valores que são determi-
nantes na percepção da formação do cidadão no contexto democrático, 
tais como liberdade, igualdade e razão, enfatizados na discussão que pro-
duz consciência, visão.

Portanto, o propósito deste artigo é fazer uma abordagem teórica, com 
base na teoria crítica, que passa a ser contemplada a partir de análises so-
bre conceitos-chave que se entrelaçam e lançam luz sobre caminhos que 
conduzam ao atendimento dos pressupostos da Agenda 2030, a partir da 
inovação incorporada no formato e nas práticas organizacionais. 

A abordagem aqui proposta parte do conceito de desenvolvimento 
sustentável defendido como aquele que consegue atender às necessida-
des da geração atual sem comprometer a existência das gerações futuras e 
dos indicadores pouco favoráveis, nesse sentido, que impulsionaram, em 
setembro de 2015, a proposta da Organização das Nações Unidas (ONU) 
para que seus 193 países-membros assinassem a Agenda 2030, um plano 
global composto por 17 objetivos (ODS) e 169 metas voltadas ao desen-
volvimento sustentável em todos os âmbitos até 2030.

O documento orienta ações de governos e demais atores sociais para 
lidar com os tantos desafios enfrentados pelo mundo, desde reduzir de-
sigualdades sociais e garantir a manutenção da paz, até lidar com as mu-
danças climáticas e evitar a degradação ambiental. 
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A Agenda estabelece metas concretas e define prazos para o atingi-
mento dos resultados e busca equilibrar as três dimensões do desenvol-
vimento sustentável (econômica, social e ambiental) de forma integrada 
e indivisível, pensando no futuro da humanidade e também do planeta.

Conforme consta na Agenda 2030, não há um único meio para 
que os países cumpram com as metas que compõem os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Interessante também observar o destaque 
que a Agenda dá para a responsabilidade que todos os setores têm para 
sua implementação, envolvendo o setor público, privado, terceiro setor, 
sociedade civil, academia, enfim, todos que integram a sociedade. 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável contemplam uma 
dimensão de temas considerados relevantes para o desenvolvimento 
internacional. 

Desta sua amplitude e universalidade também surgem obstáculos, 
porém o propósito da agenda em si é o maior desafio, afinal, desti-
nar os esforços de toda a humanidade a um caminho diferenciado, 
na esperança de um mundo melhor em um futuro que pode ou não 
chegar, não parece ser uma tarefa fácil, entretanto, considerando 
que este futuro torna-se cada vez mais incerto e nebuloso, caso esta 
mudança de curso não seja adotada, cabe a toda comunidade global 
assegurar o destino do planeta, sem que ninguém seja deixado para 
trás. (NAÇÕES UNIDAS, 2015)

O documento Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável (2015) registra, além da estrutura da Agenda 
com seus objetivos e metas de desenvolvimento, a anuência dos líderes 
mundiais, já que é fundamentada a partir de compromissos firmados ao 
longo da história, como resultado de um longo e árduo processo que deve 
continuar frente aos antigos e aos novos desafios que surgem. 

De acordo com as Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável formam uma agenda aplicável a todos, respeitando as espe-
cificidades nacionais. 
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Múltiplos setores são responsabilizados pela implementação da agenda 
do nível local ao global, devendo, inclusive, trabalhar sob um caráter 
tradutor da agenda para que todos os países, dentro de suas capacida-
des, possam trabalhar para alcançar as metas da Agenda 2030 e assim 
todos possam juntos progredir. (NAÇÕES UNIDAS, 2015)

A agenda ODS defende parcerias como fundamentais, indo além da 
ajuda oficial para o desenvolvimento e as relações intergovernamentais. 
Assim, sugere colaborações com o setor privado, a sociedade civil orga-
nizada, organizações internacionais e diversos outros atores, incluindo 
parcerias globais, não só para a disponibilização de recursos financeiros, 
mas também para a transferência de tecnologias e estratégias.

O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO E OS PRINCIPAIS 
PARADOXOS

Se de um lado é fundamental reconhecer os valores da Agenda 2030, de 
outro é possível observar que sua implementação sofre resistências, prin-
cipalmente se considerarmos o modelo de desenvolvimento que ainda 
impera. Em nome de uma cultura de alta competitividade, a Agenda 2030 
acaba ganhando ressignificação e se molda para atender aos objetivos de 
ganhos de curto prazo, afinal, a consolidação do capitalismo enquanto 
sistema político-econômico não trouxe soluções efetivas para os desafios 
da justiça e inclusão social. (BOSE, 2012)

Basta analisarmos o paradoxo que envolve as demandas por questões 
sociais e sustentabilidade em contraponto à valorização e tolerância a 
países mais desenvolvidos economicamente, mas que são os responsáveis 
pelos maiores impactos ambientais e, em alguns casos, pelas negligências 
relacionadas aos direitos humanos.

A sociedade moderna neoliberal, especialmente o mercado, assenta-se 
na competição. Por isso é excludente, inumana e faz tantas vítimas. 
Essa lógica impede que seja portadora de felicidade e de futuro para 
a humanidade e para a Terra. (BOFF, 2017, p. 84)



A AGENDA 2030 COMO FATOR DE INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 121

Porém, o fato dos países mais desenvolvidos liderarem a economia 
mundial faz surgir uma postura de omissão das organizações internacio-
nais que, em tese, deveriam exigir e cobrar responsabilidade e compro-
misso relacionados ao meio ambiente e à população. 

Esses mesmos países integram organizações como a ONU e têm voz 
ativa nos conselhos internacionais, ditando as condutas que geram impacto 
mundial e que revelam o paradoxo entre as questões socioambientais e a 
tolerância em relação a quem detém o poder econômico, para quem tudo 
pode, enquanto outros vivem em condições de miséria e total descaso.

Acosta (2016, p. 35) questiona este modelo de desenvolvimento e alerta 
para a necessidade de uma cultura do bem viver para todos:

Como se não bastasse o fato da maioria dos seres humanos não ter 
alcançado o bem-estar material, estão sendo afetadas sua segurança, 
liberdade e identidade.
Se durante a Idade Média a maioria da população estava estrutural-
mente marginalizada do progresso, hoje tampouco participa de seus 
supostos benefícios: está excluída ou recebe apenas algumas migalhas. 
Em muitos casos, não tem nem o ‘privilégio’ de ser explorada como 
mão de obra.

Temos que reconhecer que a economia é necessária para atender às 
demandas sociais. Todavia, o atual modelo econômico tem se revelado 
insustentável e capaz de comprometer os recursos naturais de onde se 
extrai a matéria-prima para os produtos que giram essa economia, a par-
tir dos quais se derivam serviços e capital. Além disso, a própria Agenda 
2030 e os ODS se inserem em uma cultura organizacional que acompa-
nha o crescimento de modelos insustentáveis, que precarizam a mão de 
obra e pouco avançam em termos de preservação e conservação ambien-
tal, capazes de promover o desenvolvimento sustentável. “Os seres hu-
manos, ao que parece, nos transformamos em simples ferramentas para 
as máquinas, quando a relação deveria ser inversa. Para que exista outro 
tipo de técnica, é necessário transformar as condições de sua produção 
social”. (ACOSTA, 2016, p. 37)
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Como crítico do atual modelo de desenvolvimento, Acosta (2016, 
p. 38) alerta para a crescente valorização da atividade econômica e da lei 
do mercado em detrimento das condições de vida da população, o que 
enfatiza sua insustentabilidade:

A busca de novas formas de vida implica revitalizar a discussão política, 
ofuscada pela visão economicista sobre os fins e os meios. Ao endeusar 
a atividade econômica e, particularmente, o mercado, abandonou-se 
muitos instrumentos não econômicos indispensáveis para melhorar 
as condições de vida das pessoas. Por exemplo, acreditar que os pro-
blemas ambientais globais se resolverão com medidas de mercado é 
um erro que pode nos custar caro: está demonstrado que as normas 
e regulações – embora insuficientes – têm sido mais efetivas que ‘as 
leis’ de oferta e demanda preconizadas pela economia capitalista. A 
resolução dos problemas exige, então, uma aproximação multidisci-
plinar. Vivemos uma situação de complexidades múltiplas que não 
podem ser explicadas a partir de visões monocausais.

Afinal, como promover desenvolvimento sustentável diante de um 
modelo econômico que depende de crescente consumo? E é esse também 
o questionamento de Acosta (2016, p. 40) quando afirma que:

Tal estilo de vida consumista e predador, ademais, está colocando em 
risco o equilíbrio ecológico. E, cada vez mais, marginaliza massas de 
seres humanos de suas supostas vantagens. Nem sequer a fome– que 
não é uma questão de falta de alimentos – foi erradicada do planeta. 
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura, todos os anos se desperdiça mais de uma bilhão de to-
neladas de alimentos – o que constitui parte da capacidade ociosa de 
consumo, no dizer do economista Jurgen Schuldt.

E para não ficar apenas na crítica ao modelo de desenvolvimento que 
impera, Acosta (2016) defende uma proposta de pós-desenvolvimento para 
se superar o capitalismo e suas lógicas de devastação social e ambiental, 
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ao mesmo tempo que alerta para a visão restrita que se tem de avanços 
promovidos pela ciência e tecnologia.

Sem ignorar as vantagens que podem ser obtidas com os avanços tecno-
lógicos, queremos superar visões ingênuas e até simplórias com que são 
recebidos estes ‘avanços’. E, sem negar os elementos positivos da ciência 
e da tecnologia, há que se compreender o que representam os elementos 
fundacionais das ideias ainda dominantes de progresso e civilização: 
ideias que amamentaram o desenvolvimento, convertendo-o em uma 
ferramenta neocolonial e imperial. (ACOSTA, 2016, p. 58)

Capra, (1999, p. 23) na década de 1990, já questionava o modelo de 
desenvolvimento, apontando para a necessidade de mudança do seu con-
ceito, em direção a uma perspectiva universal do ser humano e do planeta, 
e uma transformação profunda de toda nossa sociedade e cultura, defen-
dendo que “[...] uma resolução só poderá ser implementada se a estrutu-
ra da própria teia for mudada, o que envolverá alterações profundas em 
nossas instituições sociais, em nossos valores e ideias”.

Mas é também importante lembrar que “[...] a economia-mundo é 
atualmente caracterizada pelo modelo neoliberal imposto pelos países 
desenvolvidos aos demais, sobretudo por meio de instituições financeiras 
como o FMI e o Banco Mundial”. (SANTOS, 1995, p. 1-56 apud OLIVEIRA; 
MIOTTO, 2018, p. 50)

Para alguns autores, o papel das organizações privadas é importan-
te, mas uma política socioambiental efetiva não pode estar separada da 
participação ativa de outras instâncias da sociedade civil e do Estado, 
(FERREIRA, 1992; VIG; KRAFT, 1994 apud OLIVEIRA; MIOTTO, 2018) 
conforme analisado a seguir.

A INOVAÇÃO NO FORMATO DAS ORGANIZAÇÕES 

As organizações, sejam elas públicas, privadas, do terceiro setor ou ainda 
de outros setores que vêm se constituindo, representam papel-chave para 
a implementação da Agenda 2030, principalmente tendo em vista uma 
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perspectiva holística e integrada, em que o papel de cada organização e 
de cada setor exerce forte influência e impacto nas demais organizações 
e setores, bem como na sociedade como um todo.

Contudo, a inovação nas organizações com base nos ODS requer mu-
dança de sua concepção, buscando um modelo mais cooperativo e menos 
competitivo, mais democrático e menos autocrático, mais participativo e 
menos impositivo, mais coletivo e menos individual. 

Nessa perspectiva, tal inovação é capaz de permitir a conciliação do 
atendimento às necessidades sociais, com condições dignas para todos, 
preservando-se e respeitando-se o meio ambiente e adotando-se um mo-
delo de economia sustentável. 

Exigem-se, então, das organizações inovações em seus processos de 
produção e comercialização, nos formatos de seus negócios e em sua co-
municação, como pode ser exemplificado com o empreendedorismo so-
cial, a economia criativa, solidária, ou colaborativa, o cooperativismo e 
outros formatos de negócios alternativos.

Esses exemplos vislumbram modelos mais sustentáveis em seu forma-
to e em suas características, reforçando a necessidade de transformações 
que sejam capazes de viabilizar o cumprimento da Agenda 2030, uma 
vez que cada um dos ODS demandam inovação em todos os campos, em 
todos os setores, em todas as organizações.

Essa perspectiva socioambiental parece mais evidente em organiza-
ções que se estruturam com esse novo formato, como pode ser ilustrado 
com o empreendedorismo social, frente às transformações e invenções 
que revolucionam o estilo de vida das pessoas, com processos inovadores, 
inéditos ou com uma nova visão de como reutilizar materiais já existentes. 

No empreendedorismo social, os desafios socioambientais são en-
carados de forma a entender sistemicamente as causas e, a partir disso, 
os empreendedores buscam apontar tendências e trazer soluções. Como 
resultado prático surgem novas alternativas e soluções, seja pelo fato de 
enxergarem um problema ainda não compreendido ou reconhecido pela 
sociedade ou por identificarem o problema por meio de uma perspectiva 
diferenciada, criativa e inovadora. (OLIVEIRA; NADER, 2017)
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O problema se torna uma ação prática de inovação social que envol-
ve sensibilização, diálogo, mobilização e relacionamento com grupos de 
interesses diversos. O objetivo é atuar em rede, multiplicar experiências 
e, em muitos casos, transformar a ideia inicial em política pública, para 
que possa ganhar capilaridade e, assim, ampliar seu impacto. (OLIVEIRA; 
NADER, 2017, p. 45)

Nesse caso, portanto, a inovação social se refere às atividades inova-
doras motivadas pelo objetivo de atender às demandas sociais, sendo 
predominantemente difundidas por organizações com propósitos sociais. 
(MULGAN, 2006) Ela surge quando uma nova ideia estabelece diferentes 
formas de pensar e agir, alterando e transformando paradigmas existen-
tes. (CAJAÍBA-SANTANA, 2015)

Dentre as áreas abrangidas pelo empreendedorismo social, destacam-
-se: educação e inclusão digital; acesso à moradia de baixo custo; temas 
ambientais voltados à reciclagem; uso sustentável de água e energia; agri-
cultura e floresta; segurança alimentar e nutricional; educação e alfabe-
tização; diversidade; multiculturalismo; oportunidades para deficientes; 
assistência social de forma ampla; economia solidária; apoio ao empreen-
dedorismo e microcrédito; e os direitos humanos que permeiam todos 
esses temas. (DE NOVAES; GIL, 2009)

Todos esses temas são intrinsecamente ligados aos ODS e à Agenda 
2030, sendo o empreendedorismo social apenas um exemplo frente a ou-
tras possibilidades de modelos de gestão que se alinham com questões 
socioambientais tão amplas e interligadas.

O surgimento de setores híbridos e intermediários, para além dos já 
tradicionais 1º Setor (Público), 2º Setor (Privado) e 3º Setor (ONGs), é en-
fatizado por Matos e Nobre, (2018) quando menciona que o setor 2.5 se 
refere ao empreendedorismo social, localizado entre o Estado e o Mercado, 
(SEBRAE, 2013) sendo também conhecido como Fourth Sector na Amércia 
do Norte, (JURADO, 2016) destacando também que o empreendedoris-
mo social pode ocorrer do Segundo Setor para o Terceiro, e também de 
maneira inversa:
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O setor intermediário, resultado da conjugação entre o Segundo Setor 
(Mercado) e o Terceiro Setor (ONGs), isto é, justamente o Setor 2.5. 
Pode-se pensar um movimento a partir do Segundo para o Terceiro 
Setor, com ênfase no empreendedorismo; e pode-se pensar em um 
movimento a partir do Terceiro Setor para o Segundo Setor, com ênfase 
no social. Em ambos os casos, trata-se de empreendedorismo social, 
apenas com ênfases diversas. (MATOS E NOBRE, 2018, p. 8)

Porém, Matos e Nobre (2018, p. 8) vai além e propõe o Setor 1.5 – entre 
Estado e Mercado – e o Setor 3.5 – entre ONGs e Estado –, em diferentes 
movimentos, defendendo que: 

O Setor 1.5 seria um meio caminho entre Estado e Mercado, e o Setor 
3.5 seria a versão equidistante entre ONGs e Estado. No primeiro caso, 
a relação entre o Primeiro Setor (Estado) e o Segundo Setor (Mercado) 
oferece duas possibilidades: em um movimento a partir do Primeiro 
para o Segundo Setor, a ênfase recairia no poder público; e em um 
movimento a partir do Segundo para o Primeiro Setor, a ênfase seria 
novamente do empreendedorismo. No segundo caso, a relação entre o 
Terceiro Setor (ONGs) e o Primeiro Setor (Estado) também apresentaria 
dupla mão: em um movimento a partir do Terceiro para o Primeiro 
Setor, a ênfase é no social; e em um movimento do Primeiro para o 
Terceiro Setor, a ênfase voltaria a ser do poder público.

Assim, teríamos, conforme Matos e Nobre (2018), o Setor 1.5 como 
empreendedorismo público, e o Setor 3.5 de ONGovernamentalização, 
já que ambos os fenômenos, segundo a autora, já são nossos conhecidos.

Esses setores intermediários parecem valorizar e justificar mais o 
papel social de cada organização, frente aos desafios e à complexidade 
que exigem modelos mais híbridos, conforme Matos e Nobre explica, ao 
considerar que:

Sugerir estratégias empresariais para a gestão da coisa pública não é 
novidade, e, no outro sentido, o mesmo vale para inculcar o espírito 
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público (a busca do bem-estar comum) na gestão dos negócios. Con-
ceitos como responsabilidade social empresarial e governo eficiente 
pertencem a esta esfera. Por fim, o mesmo vale para a crescente partici-
pação de atores sociais (ONGs) na gestão da coisa pública, inclusive no 
desenho e na implementação de políticas públicas; e da multiplicação 
de parcerias entre Governos e ONGs – são algumas vezes criticadas 
como uma ‘terceirização das obrigações públicas dos governos’. Vem-
-me à mente, para ilustrar essa última possibilidade, o espaço que vem 
sendo conquistado pelas ONGs nas esferas diplomáticas – nas quais 
são cada vez mais discutidos os ‘grandes’ temas relativos ao Meio 
Ambiente. (MATOS E NOBRE, 2018, p. 9)

Afinal, sem inovações significativas no formato e na cultura das orga-
nizações e na própria constituição dos setores, a Agenda 2030 e os ODS 
parecem ter poucas chances de serem, de fato, cumpridos de forma efetiva.

Mas, nessa reinvenção das organizações, para atender aos propósitos 
socioambientais, cabe analisar também o papel das universidades.

AS UNIVERSIDADES E A BUSCA DA INOVAÇÃO

E onde estariam as universidades nesse contexto? Qual papel elas podem 
desempenhar em prol da Agenda 2030 e dos ODS?

Diante de uma visão sistêmica e integrada, a mudança de concepção 
de desenvolvimento e a incorporação de modelos de inovação alinha-
dos com a Agenda 2030 e os ODS demandam intercâmbio de saberes, a 
partir do ensino, pesquisa e extensão, que, em tese, são os alicerces das 
universidades atuais.

Afinal, todo conhecimento produzido, todos os estudos compartilha-
dos e todas as ações geradas surgem em função da sociedade, que é ao 
mesmo tempo objeto e protagonista de estudos, bem como sujeito das 
inovações realizadas.

Esse intercâmbio também é necessário com os diversos e novos seto-
res para permitir a integração entre teoria e prática, voltados para a busca 
de inovação tecnológica, de gestão, de processos, de relacionamento, com 
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compromisso efetivo, integrado e intersetorial que permita os avanços em 
direção a esses objetivos.

A agenda 2030 e os ODS criam, também, oportunidades para as uni-
versidades demonstrarem o papel imprescindível que exercem nessa ino-
vação para o desenvolvimento sustentável.

Há iniciativas que criam oportunidades para as universidades demons-
trarem seu papel na inovação para o desenvolvimento sustentável, como 
o Impacto Acadêmico das Nações Unidas (Unai), que alinha instituições 
do ensino superior com a ONU no apoio e contribuição para a realização 
da Agenda 2030, e conecta universidades em diferentes países.

Serafini, Moura e Rezende (2020) defendem que no contexto do desen-
volvimento sustentável as universidades podem atuar estrategicamente, 
pois têm possibilidade de tratar o tema no âmbito do ensino, da pesquisa, 
da extensão e na sua própria gestão.

Lara (2012) enfatiza que as universidades possuem papel transformador 
e devem adotar medidas para disseminar a sensibilização de professores, 
alunos e de toda comunidade acadêmica para as questões socioambientais, 
com a responsabilidade de preparar as novas e futuras gerações, atuando 
em quatro dimensões principais: educação e treinamento; pesquisa; ges-
tão institucional; e impacto social. (SDSN AUSTRALIA, 2017)

Conforme já destacado anteriormente, as diretrizes da Agenda in-
dicam que diversos atores são protagonistas desse processo, incluindo 
governos, empresas, academia e sociedade civil, para o alcance dos ODS.

Na dimensão ensino e treinamento, as universidades fornecem conhe-
cimento e habilidades para que discentes e docentes entendam a impor-
tância dos ODS e sua aplicação no cotidiano, tanto no meio acadêmico 
quanto fora dele. Na pesquisa, as universidades atuam no desenvolvi-
mento de soluções que contribuem para o atendimento aos ODS, desco-
brindo-se respostas para superar os desafios da Agenda 2030. Na gestão 
institucional, as universidades devem incorporar os ODS em suas políticas 
internas. Já em relação ao impacto social, inclui-se a articulação das uni-
versidades com governos, empresas e sociedade em geral, estimulando 
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o diálogo e atuando como difusor e promotor dos ODS. (SERAFINI; 
MOURA; REZENDE, 2020)

Entretanto, Gazzoni e demais autores (2018) avaliam que as univer-
sidades precisam mudar a forma como o ensino é realizado, pensando 
também em como os conteúdos são apreendidos, e procurando gerar um 
impacto maior, com uma visão mais audaciosa que lhes permita ocupar 
um lugar central na promoção dos ODS. 

No contexto brasileiro, Serafini, Moura e Rezende (2020) destacam 
que um conjunto de iniciativas vêm sendo articuladas buscando fortale-
cer o tema nas universidades, sendo que em 2017 foi inclusive constituída 
a “Rede ODS de Universidades”, que teve como objetivo promover a in-
serção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e gestão. Mesmo diante desse aparente avanço, 
estudos apontam para uma desarticulação dessa iniciativa.

Outra ação citada por Serafini, Moura e Rezende (2020) diz respeito 
ao Prêmio Nacional de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lan-
çado em 2018 pela Secretaria de Governo da Presidência da República 
(SEGOV/PR) e que buscou reunir um conjunto de experiências relacio-
nadas à implantação dos ODS no Brasil.

Porém, essas iniciativas ainda são isoladas e sem envolvimento e arti-
culação concreta com governos ou outros setores, evidenciando o quanto 
é necessário e determinante a comunicação, capaz de promover diálogo 
e interação entre todos os atores sociais, para o entendimento e o engaja-
mento geral em prol do atendimento à Agenda 2030.

A AGENDA 2030 E A DEMANDA POR COMUNICAÇÃO 
PÚBLICA

Conforme proposto neste artigo, aqui cabe uma abordagem sobre o 
papel da comunicação visando ações que integrem os diversos atores 
da sociedade para o atendimento à Agenda 2030 e aos ODS. Diante da 
análise até aqui exposta, é possível entender que há carência de uma co-
municação que exerça um papel público, portando diferente da que se 



MARIA JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA130

volta exclusivamente para os ganhos financeiros ou para os interesses 
organizacionais.

É inegável que a sobrevivência de uma organização privada depende 
das vendas de seus produtos e serviços, mas esse lucro e serviço têm que 
ser resultado dos benefícios que eles oferecem para a sociedade.

Porém, estamos diante de alguns obstáculos, uma vez que a própria 
área nas organizações, em geral, quer assumir o protagonismo da comuni-
cação, sendo estruturada em setores e departamentos que ditam a forma 
como os membros dessas organizações deveriam se comunicar, estando 
na contramão de um modelo que, para se alinhar com as demandas da 
Agenda 2030, precisa ser mais híbrido, amplo e democrático, e, portanto, 
participativo.

A defesa de uma cultura de ODS exige um amplo e intenso trabalho 
de comunicação com fim social, para a interação dialógica capaz de gerar 
comprometimento de todo tipo de organização.

A comunicação, mais do que relacionamentos estratégicos, volta-se, 
nesse caso, para seu papel público, inclusive no que se refere às univer-
sidades, que ainda carecem de uma ampla política de comunicação pú-
blica da ciência, capaz de engajar a sociedade como sujeito, e não apenas 
vista como destinatária da divulgação da ciência produzida intramuros.

A Agenda 2030 e os ODS demandam uma comunicação mais ampla, 
sistêmica e articulada entre os diferentes atores sociais, com vistas ao 
interesse público. Essa comunicação é entendida como sendo praticada 
no espaço público democratizado, envolvendo os diferentes setores da 
sociedade e tratando de temas de interesse público, sendo denominada 
“comunicação pública”.

Matos (1999, p. 3) reforça que comunicação pública é aquela “[...] que 
envolveria o cidadão de maneira mais diversa, participativa, estabelecen-
do um fluxo de relações comunicativas entre o Estado e a sociedade”. No 
entender da autora, o conceito de comunicação pública “[...] se remete ao 
processo de comunicação instaurado em uma esfera pública que engloba 
Estado, governo e sociedade, um espaço de debate, negociação e tomada 
de decisões relativas à vida pública do país”. (MATOS, 1999, p. 3)
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Matos (2007, p. 47-58) sustenta que comunicação pública evoca plu-
ralidade de estilos, gêneros, pontos de vista, opiniões, visões de mundo. 
E essa pluralidade evidencia a importância do diálogo, dos debates, das 
discussões e das deliberações que provocam a tomada de decisão em si-
tuações que impactam a sociedade, e, dessa forma, demonstra total coe-
rência com as demandas sociais, que se referem justamente a iniciativas 
que estimulem a participação coletiva e o sentimento de conexão das 
pessoas por meio de novas ideias e soluções sustentáveis.

Conforme endossa Matos (2007), comunicação pública pode ser en-
tendida como um espaço plural para a intervenção do cidadão no debate 
das questões de interesse público, a partir do qual é possível vislumbrar 
possibilidades de atuação que contribuam para a transformação social, 
considerando valores que são determinantes na percepção da formação 
do cidadão no contexto democrático, tais como liberdade, igualdade e 
razão, enfatizados na discussão que produz consciência e visão.

Nesse sentido, a comunicação pública adquire relevância no contexto 
da sustentabilidade, já que o interesse público é um aspecto comum a 
esses conceitos. Além disso, a comunicação pública, como espaço de 
debate, de interlocução e de deliberação, amplia as possibilidades de 
qualidade democrática e revela a essência da sustentabilidade, cons-
truída não apenas por governos, mas por todos os atores que integram 
a sociedade. (OLIVEIRA; MIOTTO, 2018, p. 79)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Agenda 2030 representa um desafio em termos globais e, ao mesmo 
tempo, pode ser uma oportunidade de inovação por parte das organiza-
ções e da sociedade. Essa inovação tem início com a própria concepção 
de desenvolvimento, uma vez que o modelo que ainda impera apresenta 
uma série de paradoxos, entre eles as próprias demandas por questões 
sociais e ambientais, em contraponto à tolerância e até valorização de 
países economicamente desenvolvidos e que são os que mais impactam 
o meio ambiente e/ou negligenciam direitos humanos.
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Em meio a muitas contradições, o atendimento à Agenda 2030 e 
aos ODS exige que as organizações de todos os setores desempenhem 
papel-chave para sua implementação. Ao mesmo tempo, na perspec-
tiva de inovação, abre-se espaço para o surgimento de novos setores 
mais híbridos e intermediários, que tenham seu papel social devida-
mente inserido em uma cultura enraizada na responsabilidade e no 
comprometimento socioambiental, como pode ser exemplificado com 
o empreendedorismo social, a economia criativa, solidária ou colabo-
rativa, o cooperativismo e outros formatos de negócios alternativos.

As diretrizes da Agenda indicam que diversos atores são protagonis-
tas desse processo, incluindo governos, empresas, academia e sociedade 
civil, para o alcance dos ODS.

Então, é possível afirmar que a mudança de concepção de desenvol-
vimento e a incorporação de modelos de inovação, que sejam alinhados 
com a Agenda 2030 e os ODS, demandam intercâmbio de saberes, a partir 
do ensino, pesquisa e extensão, que, em tese, são os pilares das universi-
dades e da sua atuação em quatro dimensões principais: educação e trei-
namento; pesquisa; gestão institucional; e impacto social.

Ainda que algumas iniciativas procurem estimular esse papel ativo 
das universidades para o atendimento da Agenda 2030 e dos ODS, ainda 
falta uma ação mais integrada e efetiva, que conte com o respaldo de ato-
res como governos e outros setores.

E uma vez que são diversos os protagonistas responsáveis pelo cum-
primento da Agenda 2030 e dos ODS, é possível defender a importância 
do papel da comunicação visando diálogo, interação e integração dos di-
versos atores da sociedade, para que sejam construídas coletivamente as 
bases para o atendimento à Agenda 2030 e os ODS.
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POR UMA CULTURA DOS ODS 
COMO FATOR DE INOVAÇÃO 
ORGANIZACIONAL PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 
2030

THIAGO GEHRE GALVÃO
IZABELLA CECCATO

INTRODUÇÃO

O mundo vive hoje sob a égide de uma ordem internacional para 2030, 
caracterizada por histórias cruzadas de civilizações ocidentais e não oci-
dentais, povos e culturas tradicionais (quilombolas, indígenas) que se en-
contram numa mesma saga deaspirações e realizações. Enquadrada por 
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uma agenda global de desenvolvimento, a chamada Agenda 2030, esta 
política global definida em torno de 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) acaba afetando o funcionamento tanto de governos como 
de corporações, associações e clubes de diversos matizes. (GALVÃO, 2020)

Este capítulo visa refletir sobre a constituição de uma cultura especí-
fica que afeta diferentes agentes e estruturas, sendo fator interveniente 
em processos de inovação organizacional, ao mesmo tempo que conecta 
os ambientes internacional e doméstico em dinâmicas e práticas típicas 
das organizações e suas relações públicas. Uma das principais questões 
orientadoras deste texto é se a Agenda 2030 é um fator de inovação nas 
organizações. Para tanto, o argumento central é que existe uma cultura 
derivada da assunção dos ODS capaz de orientar e influenciar escolhas e 
decisões em diferentes níveis e lugares da sociedade.

Para tanto, dividimos o texto em três partes principais: na primei-
ra, discutimos de maneira geral pressupostos e conceitos que conectam 
as ideias de culturas, poderes e lugares na sociedade da informação do  
século 21. Na segunda, apresentamos nossa concepção sobre a cultura dos 
ODS e seus impactos para o segmento da comunicação organizacional e 
relações públicas. Na terceira, refletimos sobre o que significam os ODS 
para as organizações no século 21.

CULTURAS, PODERES E LUGARES NO SÉCULO 21

O processo de mundialização da economia reposicionou empresas e or-
ganizações como agentes estratégicos de mudança na política global. 
(GILPIN, 2004) A globalização, em suas múltiplas dimensões (econômica, 
política, ideológica, social), transformaram o mundo em um “supermer-
cado cultural”, (MARTINS, 2002) um repositório global de princípios, 
valores, ideias e práticas que estão disponíveis às pessoas, empresas e go-
vernantes a serem emuladas, imitadas, adaptadas e recriadas consoante 
contextos geo-históricos específicos.

O resultado é um profundo e complicado emaranhado de conexões 
entre culturas, poderes e lugares. Cultura e poder estão imbricados à 
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projeção de ideias em processos de tomada de decisão organizacional. A 
concretização de ideias pode ocorrer de diferentes formas, da adoção in-
discriminada e subjugação via hegemonia cultural; da rejeição e choque 
de culturas (ou civilizações); à modificação, emergência e consolidação 
de uma identidade cultural própria. Logo, ao manter-se em constante 
ebulição criativa e valendo-se da memória histórica de nossas sociedades 
é possível capturar no mundo das ideias os significados que conformam 
as bases culturais sob as quais se assentam nossas instituições e papéis 
sociais individuais. Da mesma forma, é preciso compreender como essas 
ideias circulam nos ambientes doméstico e internacional, passando por 
propulsores e filtros que engendram o desenvolvimento das ciências, es-
timulam processos produtivos, estabelecem parâmetros para as linhas de 
produção, moldam rotinas organizacionais, bem como criam normas que 
regem a própria sociedade.

Culturas, poderes e lugares marcam trajetórias de países, organizações 
e pessoas no século 21 e suas múltiplas e diferentes formas de expressão 
estão conectadas às novas tecnologias da informação, à velocidade na 
transmissão de dados e aos avanços da globalização. Poderes são expres-
sões das singularidades espaciais, assim como parte das culturas. Assim, 
a manutenção e ampliação de uma posição hierárquica de controle, co-
mando ou de capacidade de cooptação perpassa a competência dos agen-
tes de controlar o fluxo e a institucionalização de ideias, geralmente pela 
inovação tecnológica.

Ao abordarmos o nexo entre cultura, lugar e poder estamos debatendo 
sobre o compartilhamento não apenas de objetivos comuns – definidos 
em metas e cuja organização de medição responde a indicadores –, mas à 
comunhão de princípios e valores que deveriam alinhar as organizações 
na construção de um mundo verdadeiramente sustentável. Podemos in-
ferir que existe um nexo entre culturas, lugares e poderes que faz com 
que uma cultura global acabe sendo adaptada ou ajustada consoante as-
pectos identitários de regiões, países e sub-regiões. Ao mesmo tempo, o 
poder derivado da cultura é expressão de um quadro de manifestações 
não apenas de similaridades como das diferenças que, por sua vez, nutrem 
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um rico campo de práticas derivadas de um sistema de crenças georrefe-
renciadas. Assim como a cultura é espacializada, os fluxos de cultura são 
inerentemente transnacionais e fazem com que as relações públicas e a 
comunicação organizacional sejam pensadas pelas conexões dos fluxos 
transnacionais. (GUPTA; FERGUNSON, 2001)

Como lembra Sorensen, (2018, p. 13, tradução nossa) “Somos o resultado 
de circuitos de interação”.1 Assim sendo, os ODS e a Agenda 2030 criaram 
uma onda de ideias circulantes mundo afora, que levaram a novas trocas 
e experimentações práticas, mediante conexões espaciais transnacionais. 
Pode-se dizer que as organizações brasileiras e latino-americanas – para 
ficarmos no nosso Sul Global – têm um novo papel não apenas passivo 
de receber o que a Agenda 2030 apregoa, mas de proativamente difundir 
ideias, mobilizar noções antigas e desestabilizar a concorrência, partici-
pando no repensamento de nossas identidades no século 21.

O nexo entre cultura e poder no século 21 afeta uma camada cultural 
muito específica, a chamada “cultura do desenvolvimento sustentável”, 
que desdobra implicações duais nas políticas doméstica e internacional. 
Ao mesmo tempo em que faz avançar as grandes conferências de meio 
ambiente no mundo, estabelecendo normas globais, também dinamiza 
debates sobre regrase rotinas no trabalho das burocracias empresariais e 
institucionais em geral no Brasil.

Pode-se dizer que ideias, valores e princípios atrelados à ordem in-
ternacional liberal construída no pós-2ª Guerra Mundial sobrevivem até 
hoje nas formas de regimes, instituições, normas e práticas reificadoras 
de um modelo de desenvolvimento – que tem sido particularmente es-
poliativo dos recursos naturais – centrado na manutenção do capitalis-
mo. Logo, a cultura do desenvolvimento sustentável deve ser vista como 
um subproduto da própria cultura que emerge da evolução do modo de 
produção capitalista.

1 Texto original: “We are the result of circuits of interaction”.
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CULTURA DOS ODS

Os ODS são constituídos por um conjunto de ideias e crenças que servem 
como orientadores para a atuação de organizações, instituições, governos 
(nacionais e locais) e indivíduos. A cultura dos ODS é baseada em prin-
cípios tais como segurança (no sentido de acesso a direitos e recursos bá-
sicos); sustentabilidade (no sentido de capacidade de desenvolver e pre-
servar os recursos do planeta para as gerações seguintes); equidade (no 
sentido de criar oportunidades iguais para todas as pessoas em todos os 
campos sociais); inclusividade (no sentido de incluir e cuidar daqueles(as) 
que foram deixados para trás durante muito tempo); adaptabilidade (no 
sentido de buscar a resiliência de pessoas e instituições perante desafios 
e desastres, ao mesmo tempo em que visa mitigar os impactos das exter-
nalidades da ação humana em nosso meio).

Logo, fica claro que a cultura dos ODS baliza processos de institucio-
nalização de ideias que conectam crenças científicas globais (espelhadas 
nas metas da Agenda 2030) com as demandas e exigências locais. Este 
processo abre espaço para que as organizações possam justamente se en-
caixar neste processo que chamamos de territorialização.

A cultura dos ODS é, portanto, hábil em gerar novas instituições e 
normas diretamente ligadas à Agenda 2030, influenciando a missão de 
várias organizações – que passam a ter estratégias e linhas de atuação es-
pecíficas, ajustando o papel dos mais importantes regimes internacionais, 
como o de proteção à pessoa humana e de proteção ao meio ambiente. Ao 
mesmo tempo, a cultura dos ODS tende a influenciar, imiscuindo-se em 
práticas e visões de mundo tradicionais como o neoliberalismo, práticas 
alternativas, como a economia circular e economia verde.

NAVEGAR O MUNDO PELA BÚSSOLA DOS ODS

O resultado da cultura do ODS é um referencial para que as organiza-
ções possam navegar o mundo globalizado. Neste caso, destacamos que 
as organizações precisam compreender que a lógica de funcionamento 
da implementação da Agenda 2030 e dos ODS demanda estabelecer ações 
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de localização, ou seja, um conjunto de intervenções positivas e concer-
tadas, dialogadas entre os diferentes atores e consoante às dinâmicas 
multidimensionais locais com vistas aos 17 ODS; domínio sobre o reino 
dos indicadores, ou seja, o envolvimento na produção e geração de um 
conjunto de dados referenciados, coletados de maneira sistemática, or-
ganizada periodicamente, visando gerar informações sobre a implemen-
tação de ações alinhadas aos ODS; participação ativa na seara dos meios 
de implementação, ou seja, se engajando nas diferentes formas para ga-
rantir a realização de ações concretas para a implementação da Agenda 
2030, viabilizando planos, políticas, reuniões, publicações; sinergias, ou 
seja, as diferentes formas de conexão estabelecidas entre os ODS – com-
plexidade e interseccionalidades; e gerações, ou seja, o encontro entre 
grupos etários de diferentes épocas, responsáveis pelo estabelecimento 
das práticas de hoje e de amanhã.

Esta cultura dos ODS se vale das sinergias que conectam campos muito 
distintos, como sustentabilidade, gênero e trabalho, ou saúde, desigualda-
des e pobreza, por exemplo. Neste ponto, o desconhecimento da Agenda 
2030 e dos ODS parece ser ainda um obstáculo para que as organizações 
utilizem os ODS como instrumento de inovação. Daí que uma estratégia 
organizacional deve ser composta tanto por oficinas de capacitação e trei-
namento sobre a Agenda 2030 como em peças comunicacionais de difusão 
de ações alinhadas aos ODS. Ao mesmo tempo, fortalece esta cultura dos 
ODS a aproximação entre os três setores (governo, mercado e sociedade 
civil). De fato, uma ponte entre acadêmicos, empresariado e executores de 
políticas públicas é o caminho natural para a implementação da Agenda 
2030 para o fortalecimento da cultura dos ODS. 

O contexto de “desgoverno” ou descaso do governo federal com a 
Agenda 2030, os desgastes e desânimos naturais de uma sociedade que 
encara desafios quase diários de afirmação de direitos básicos e essenciais 
contidos na Constituição Federal de 1988 geram acomodação e apatia. 
Felizmente, em um momento em que prefeitos iniciam seus mandatos 
e projetam mudanças políticas no horizonte brasileiro de 2022, parece 
ser auspicioso falar e chamar publicamente as organizações para que 
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participem com as autoridades governamentais em processos de territo-
rialização da Agenda 2030. Particularmente, as organizações deveriam 
voltar seus olhares para as autoridades locais, por terem se tornado esta 
força política capaz de desequilibrar favoravelmente a balança de imple-
mentação dos ODS no Brasil.

Para tanto, as organizações podem trabalhar com os ODS nas se-
guintes frentes: a) adaptação institucional: desenho de políticas desde 
uma perspectiva mais igualitária e equitativa como um dos caminhos 
mais relevantes; b) infraestruturação inclusiva: desafios de mudar as 
estruturas, porque a desigualdade é estruturante no Brasil; c) compro-
misso social: investimentos e ações voltadas ao campo educacional vi-
sando justamente a transformação da nossa realidade. Sabemos que 
ambientes organizacionais diferentes estão assentados em uma cultura 
organizacional específica, o que afeta a capacidade de apropriação e 
difusão da Agenda 2030. Mais ainda, contextos de descontinuidade 
política são fatais – quando se utiliza táticas de terra arrasada e des-
monte do que já havia sido conquistado com os esforços de implemen-
tação da Agenda 2030. Neste caso, pessoas – em posição de decisão ou 
em grupos e organizações – precisam ser empoderadas para cobrar e 
controlar os desvios das autoridades que acabam por atrapalhar os 
resultados esperados por empresas e organizações – medos e dúvidas, 
incertezas e o desconhecido.

Para as organizações. é fundante pensar suas estratégias de atuação 
pela ótica das seis transformações reconhecidas (SACHS et al., 2019) como 
as mais relevantes concernentes à Agenda 2030 e aos ODS, e que pode-
riam servir como mapa para ajustar missão e objetivos organizacionais. 
Assim, destacamos as seguintes:

• Elaboração de ações educativas que possam colaborar na superação 
de desigualdades, especialmente a desigualdade de gênero, manten-
do o foco na promoção do crescimento econômico, sobretudo por 
meio do incentivo e da valorização à produção de conhecimento 
científico e tecnológico;
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• Promoção de investimentos que articulem a saúde das populações, 
trabalho decente, segurança alimentar e nutricional nos setores da 
economia nacional, considerando questões ambientais e o desenvol-
vimento de comportamentos saudáveis;

• Redução de emissão de gás carbônico e outros poluentes, por meio 
de geração de energia a partir de fontes alternativas, como energia 
eólica, hídrica e solar, bem como investimentos em eficiência no uso 
de energia;

• Participação em estratégias para tornar sistemas alimentares, uso 
da água e do solo e os oceanos sustentáveis e saudáveis, como, por 
exemplo, em projetos agroalimentares e pesqueiros de populações 
tradicionais e produtores familiares, bem como restaurando e con-
servando ecossistemas, incluindo projetos voltados aos saberes de 
comunidades locais;

• Priorização da participação popular e comunitária na construção de 
espaços urbanos mais inclusivos, ambientalmente sustentáveis e eco-
nomicamente produtivos, como, por exemplo, apoiando o acesso ple-
no e sem distinções de todas as pessoas aos serviços e recursos básicos 
tidos como direitos (transporte, saneamento básico, infraestrutura, 
moradia segura, trabalho decente etc.);

• Promoção do acesso da população em geral aos bens e serviços da 
revolução digital, como banda larga móvel universal, com qualidade 
e baixo custo; inclusão digital.; instrumentalização para áreas sensí-
veis, como educação, saúde e economia, uma vez que o desafio das 
organizações é impulsionar os avanços tecnológicos e digitais dire-
cionados ao desenvolvimento sustentável.

O QUE SIGNIFICAM OS ODS PARA AS ORGANIZAÇÕES 
NO SÉCULO 21?

A implementação da Agenda 2030 no Brasil tem sido marcada por retro-
cessos que convidam organizações de diferentes matizes a se engajarem 
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no compartilhamento de responsabilidades e ações de resistência e co-
laboração. O processo que denominamos de territorialização precisa ser 
requalificado não apenas no sentido do cumprimento das metas dos ODS, 
pois para países do Sul Global, como o Brasil, o sucesso do processo de 
implementação está atrelado às capacidades das organizações de partici-
parem no compartilhamento das responsabilidades para gerar meios de 
implementação para a Agenda 2030 e educar as diferentes gerações sobas 
sinergias dos ODS, bem como para liderar práticas de resistência contra 
abusos e exceções, reforçando o poder das colaborações.

No caso brasileiro, a cultura dos ODS tem sido validada pragmatica-
mente por práticas de: visibilização, ou seja, utilização de marcadores 
(imagéticos) que comunicam sobre ações e práticas organizacionais re-
lacionadas aos ODS, criando-se trilhas simbólicas epeças publicitárias 
conectadas à Agenda 2030; visualização, ou seja, comunicação organi-
zacional e relações públicas voltadas a evidenciar valores e princípios 
de algum ODS em particular(particularmente nas metas e indicadores); 
e vocalização, ou seja, o uso das ferramentas da arte e comunicação para 
transmitir uma mensagem política embutida em alguma peça, perfor-
mance, foto e/ou vídeo.

Nada obstante, as relações públicas das organizações precisam se aten-
tar aos dois outros elementos emergentes com a Agenda 2030: o poder 
das resistências e o poder da colaboração.

O PODER DA RESISTÊNCIA

Ao entendermos cultura como este conjunto de ideias e crenças (po-
líticas, científicas, religiosas) que funcionam como amálgama das organi-
zações, instituições e do tecido social, (MARTINS, 2002) presumimos que 
práticas de restrição da circulação de ideias e repressão tácita ou velada 
dá origem a uma cultura de resistência.

O poder das resistências se compõe pelo nexo cultura, arte e comu-
nicação como uma ferramenta potente em mover as forças profundas na 
direção da implementação da Agenda 2030, consoante aos desígnios dos 
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países do Sul Global. Logo, entendemos que as organizações e instituições 
deveriam alinhar seus planejamentos estratégicos objetivos e missões or-
ganizacionais no sentido de apoiar ações de comunicação, movimentos 
artísticos e, consequentemente, uma cultura que ligue sustentabilidade 
aos inúmeros valores e princípios presentes na Agenda 2030. As orga-
nizações são peça-chave na constituição de uma contracultura dos ODS 
ancorada no poder das resistências.

Neste campo da resistência destacam-se as universidades e as organi-
zações da sociedade civil, que poderiam ser acessadas como parceiras das 
diferentes organizações que compõem os setores da sociedade. O principal 
desafio da extensão universitária para implementar a Agenda 2030 é o da 
modificação da cultura institucional das nossas universidades públicas, 
ainda muito enebriadas pela pesquisa e produtividade com baixo com-
prometimento em transformar os espaços e territórios a favor das pessoas.

Outro aspecto relevante que compõe esta cultura dos ODS é a ideia de 
responsabilidades compartilhadas. As organizações precisam assumir este 
papel de compartilhamento das responsabilidades pela implementação da 
Agenda 2030 e dos ODS devido a alguns fatores que elencamos a seguir: 
primeiro, porque a norma da responsabilidade socioambiental – princípio 
notabilizado como orientador das organizações desde a chamada Agenda 
21 – é uma resposta interessante, mas insuficiente, tanto pela fragilidade 
institucional e legal do Brasil atual como pelo desenho que não alcança 
todos os sujeitos. Segundo, porque vivemos sob a égide do neoliberalis-
mo, que insiste em manter-se como referencial ideológico e político de 
nossos líderes e gestores, o que tem sido um dos principais obstáculos à 
implementação da Agenda 2030 no Brasil. (RL 2020) Terceiro, porque 
vivemos em um país com histórico autoritarismo, racismo, patriarcado 
e desigualdades estruturantes, (SCHWARCZ, 2019), portanto o principal 
desafio das organizações, para implementar os ODS – considerando um 
contexto histórico de país que favorece a necropolítica (MBEMBE, 2018) 
– é não apenas reservar cotas em sua estrutura organizacional, mas alterar 
profundamente a lógica de funcionamento organizacional.
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Outro desafio que deveria estimular as organizações a se alinharem à 
Agenda 2030 diz respeito às práticas conhecidas mundialmente de trans-
parência e prestação de contas. Enquanto ainda parece ser um processo 
nebuloso – o de precisar como as empresas e organizações em geral com-
provam que alcançaram um ODS específico –, entendemos que o mesmo 
já deveria ter se tornado corriqueiro e internalizado nas práticas organi-
zacionais, uma vez que, como tem sido apontado neste artigo, existe uma 
série de referenciais – como os indicadores – que seriam de fácil acesso 
para as organizações. Um exercício neste sentido – é preciso ser mencio-
nado – está sendo levado a cabo pelo chamado UN Global Compact (Pacto 
Global da ONU).2

Portanto, faz todo sentido que as organizações construam sua adesão 
– em diferentes frentes de atuação – à cultura de resistências contra polí-
ticas e práticas que tendem a aprofundar e invisibilizar questões defini-
doras das relações internacionais, tais como racismo, machismo, sexismo 
e xenofobia.

O poder das resistências nos faz questionar uma visão de desenvol-
vimento ancorada em prosperidade material ou crescimento econômico 
– medido essencialmente pelo Produto Interno Bruto –, e nos leva pelo 
caminho de vislumbrar a busca pela felicidade como intimamente corre-
lacionada à constituição e ao atingimento de metas específicas contidas 
na Agenda 2030. De fato, a Agenda 2030 pode ser vista como plataforma 
de lançamento de ações e práticas para desnaturalizar e/ou desconstruir 
estruturas de violência, tais como desigualdades e injustiças sociais.

O PODER DA COLABORAÇÃO

O outro elemento constitutivo desta cultura dos ODS refere-se ao po-
der da colaboração. Nas relações internacionais, há uma tipificação clás-
sica que desagrega o poder em bruto, brando, inteligente e penetrante. 
(NYE, 2011, 2018) São todas leituras racionalistas, institucionalistas que 

2 Para mais informações ver: https://www.unglobalcompact.org/.
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tendem a conectar o poder às capacidades materiais e imateriais (mas com 
reflexos concretos). Nenhuma destas categorias consegue, entretanto, dar 
inteligibilidade a outras práticas solidaristas que surgem da intersubjeti-
vidade entre sujeitos.

Daí que a cultura dos ODS nos brinda com esta possibilidade de se 
pensar em uma outra dimensão,a do poder da colaboração. Este conceito 
é ancorado numa ideia que já subsiste há algum tempo no nosso super-
mercado cultural: “este novo, empolgante e ainda desconhecido univer-
so da economia colaborativa” que visa criar conexões, conhecimentos e 
saberes, “ajudando a unir um mundo que está totalmente fragmentado”. 
Seria parte da essência da economia colaborativa que foca em novas for-
mas de nos organizarmos como sociedade. Faz parte desta mudança dos 
paradigmas da economia tradicional que trabalha com os conceitos da 
escassez e do egoísmo para os modelos de organização baseados na abun-
dância e no trabalho em rede.

Assim, podemos pensar o poder da colaboração como aquele não vol-
tado à coerção ou cooptação, mas na construção de relações pautadas pela 
confiança, cuidado, significados profundos e ancestrais, acesso e coleti-
vismo. O poder da colaboração nos faz refletir e agir para cuidar de nós 
e do outros; para assumir o compartilhar (de vivências e experiências a 
recursos essenciais à sobrevivência)como um valor; para descaracterizar 
o fetiche pelo dinheiro e a relação perniciosa entre poder e dinheiro que 
o capitalismo tradicionalmente engendra; para colocar um valor genuí-
no nas coisas, não em termos de precificação e coisificação de recursos e 
insumos (como água, ar limpo, natureza), mas de seus sentidos e signi-
ficados profundos para povos e culturas. O poder da colaboração torna 
importante o acesso e não a propriedade, fazendo com que o mundo gire 
em torno da coletividade e suas necessidades, os chamados commons. O 
poder da colaboração é, em suma, potente em resgatar o que há de me-
lhor na humanidade.3

3 Mais sobre a ideia do poder da colaboração, ver: www.opoderdacolaboracao.com.br.
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O poder da colaboração pode nutrir a Família das Nações Unidas para 
tornar os ODS uma verdadeira agenda transformadora. Mais do que nun-
ca, precisamos de solidariedade, esperança, vontade política e cooperação 
para vencer juntos esta crise. Os mais vulneráveis, incluindo mulheres, 
crianças, idosos, e populações tradicionais, como quilombolas e povos 
indígenas, foram os mais atingidos pela crise da Covid-19. Superar a crise 
pela cultura dos ODS significa modificar valores típicos de organizações: 
liderança, solidariedade, transparência, confiança e cooperação. Não parece 
ser o momento para interesses próprios, recriminação, censura, ofuscação 
ou politização. É o momento do poder da colaboração emergir como um 
conceito da política global.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos principais achados das pesquisas em relação à Agenda 2030 é que 
diferentes organizações precisam adotar diferentes estratégias de atuação 
consoante a um ou mais ODS. Outro achado relevante de nossas pesquisas 
refere-se à existência de uma cultura dos ODS que criam referenciais para 
as organizações, tais como localização, sinergias, indicadores, meios de 
implementação e gerações. O terceiro achado relevante para as conside-
rações finais deste texto concerne ao uso cosmético dos ODS para deixar 
a imagem de uma certa organização “bonita” para sociedade, no sentido 
de refletir um pretenso compromisso com a Agenda 2030.

A cultura dos ODS parece ser uma alternativa muito interessante e 
viável para instituições e organizações de todos os tipos. O poder da re-
sistência e o poder da colaboração – duas dimensões muito pouco com-
preendidas de nossa realidade do Sul Global – alimentam um ciclo virtuo-
so de transformação social que une o global ao local. Da localização dos 
ODS pela perseguição de metas e monitoramento mediante indicadores 
à implementação de políticas públicas alinhadas à Agenda 2030, aos im-
pactos gerados no sentido de construção de capacidades que tendem a 
ter um efeito de espalhamento para outros terrenos menos tradicionais, 
como a disseminação do bem-viver e de boas práticas, que se tornam, 



THIAGO GEHRE GALVÃO • IZABELLA CECCATO150

por sua vez, modelares, logo alimentando laços de solidariedade entre 
comunidades em diferentes territórios e criando pontes via cooperação 
internacional (Sul-Sul).

A eclosão de focos de resistência e do poder da colaboração e respon-
sabilidades compartilhadas permite questionar a ordem estabelecida e 
centrada em outros pressupostos ontológicos e epistemológicos de cons-
trução de infraestruturas de paz, de fomento de uma cultura de paz e de 
busca por outras perspectivas como experiências afetivas relacionadas à 
felicidade.

No contexto que vivemos é necessário concluir apontando algumas 
reflexões sobre a intercorrência da Covid-19 e as possibilidades de um 
mundo pós-pandemia. É preciso uma chamada à ação para uma respos-
ta de saúde imediata necessária para suprimir a transmissão do vírus e 
acabar com a pandemia, e para enfrentar as muitas dimensões sociais e 
econômicas desta crise. Sabemos que o ano de 2020 é um turning point 
da história global, pois o que enfrentamos foi muito mais do que uma 
crise de saúde, foi uma crise humana, pois a disseminação e os impactos 
da Covid-19 afetaram as sociedades em sua essência. Sabemos, ao final de 
2020, que poderíamos estar melhor preparados para esta crise se tivésse-
mos abraçados com mais força a Agenda 2030 e tivéssemos sido apoiados 
por governos e organizações internacionais. 

Se tivéssemos feito uma transição mais competente dos ODMs para os 
ODSs poderíamos nos colocar no caminho para um mundo com acesso a 
cobertura universal de saúde e cuidados de saúde de qualidade, e econo-
mias mais inclusivas e sustentáveis. A tão esperada recuperação em 2021 
somente acontecerá se o mundo conseguir conter o vírus e tomar medidas 
econômicas com criatividade. Somente a contracultura dos ODS galgada 
no poder da resistência e no poder da colaboração é que permitirá uma 
resposta da magnitude que a pandemia nos colocou em 2020.

Em suma, compreendendo desafios e obstáculos, imaginamos que 
a inovação organizacional deve ser, portanto, pensada e elaborada para 
a implementação da Agenda 2030. Ainda que não consigamos alcançar 
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todas as 241 metas, o engajamento das organizações certamente fará a 
diferença neste processo.

REFERÊNCIAS

IV RELATÓRIO Luz da Sociedade Civil da Agenda 2030 de Desenvolvimento 
Sustentável Brasil. [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: https://gtagenda2030.org.br/
relatorio-luz/relatorio-luz-2020/. Acesso em: 20 maio 2021.

GALVÃO, T. G. The 2030 international order and the future of global development. 
Meridiano 47, [Brasília, DF], v. 21, p. 1-18, 2020.

GILPIN, R. O desafio do capitalismo global. Rio de Janeiro: Record, 2004.

GUPTA, A.; FERGUSON, J. (ed.). Culture, power, place: explorations in critical 
anthropology. Durham: Duke University Press, 2001.

MARTINS, E. C. R. Relações internacionais: cultura e poder. Brasília, DF: IBRI, 
2002.

NYE, J. How Sharp Power Threatens Soft Power: The right and wrong ways to 
respond to authoritarian influence. Foreign Affairs, [s. l.], 2018. Disponível em: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-01-24/how-sharp-power-
threatens-soft-power. Acesso em: 5 dez. 2019.

NYE, J. The future of power. New York: Public Affairs, 2011.

SACHS, J. D.; SCHMIDT-TRAUB, G.; MAZZUCATO, M. et al. Six Transformations 
to achieve the Sustainable Development Goals. Nature Sustainability, London,  
v. 2, p. 805-814, 2019. 

SORENSEN, D. (ed.). Territories & trajectories: cultures in circulation. introduction 
by Homi Bhabha. Durham: Duke University Press, 2018.





153

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
POSSIBILIDADES DE COMUNICAÇÃO  
COM OS SEGMENTOS EM CONDIÇÕES DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL

JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER

INTRODUÇÃO

Os Objetivos de Desenvolvimentos Sustentável (ODS) da Organização 
das Nações Unidas (ONU) oferecem uma série de possibilidades de ações 
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para a universidade realizar nas e com as comunidades em condições de 
vulnerabilidade social. O aprimoramento dessa ação é um dos desafios 
estratégicos para as instituições públicas de ensino superior no início do 
século XXI.

O processo de segregação estrutural na sociedade brasileira distan-
ciou as áreas de produção de ciência, tecnologia, inovação e criatividade 
de segmentos da sociedade, em especial os mais pobres, localizados nas 
áreas mais desassistidas do território, sem equipamentos sociais de acesso 
à saúde, educação, moradia e condições sanitárias de qualidade.

Desde a segunda metade do XX, as organizações multilaterais inter-
nacionais procuram esquadrinhar as incidências de violações de direitos 
no acesso ao desenvolvimento, os principais agentes sociais e políticos 
implicados, a tipificação das violações e as possibilidades de políticas pú-
blicas de Estado, com o apoio da sociedade, capazes de reduzir os altos 
índices de pobreza e de fome, decorrentes das assimetrias sociais cada 
vez mais agudas.

Ao final da Segunda Guerra Mundial, uma série de ações foram ado-
tadas para reduzir os índices de desigualdades provocados pelo conflito 
armado. Essas medidas deflagraram um processo contínuo de desenvol-
vimento, “os trintas anos de ouro”, na forma de políticas públicas que de-
mocratizaram, em relação aos padrões anteriores, o acesso à distribuição 
de renda e a condições sociais mais dignas para amplos setores da socie-
dade. (PIKETTY, 2014)

No final da segunda metade do século passado houve um ponto de 
inflexão, em que as taxas de desigualdades aumentaram no mundo, com 
o fim das políticas públicas do Estado de Bem-Estar Social, e tornaram-se 
mais intensas no Brasil, apesar das ações de redução adotadas na passagem 
do século XX para o XXI, pois, em razão das políticas de caráter neoliberal 
(BATISTA, 1994) aprovadas a partir de 2016, essas desigualdades voltaram 
a aumentar, (SOUZA, 2017), como o estabelecimento de teto para os gas-
tos públicos, a flexibilização das regras trabalhistas e a reestruturação da 
previdência social.
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Nesse horizonte de possibilidades, as ações extensionistas, que são 
parte das atribuições de indissociabilidade da universidade brasileira, 
com apoio constitucional,1 apresentam-se como possibilidades tangíveis 
de aproximação do fazer acadêmico com e na sociedade, a fim de supe-
rar as crises das complexas relações entre as instituições de ensino supe-
rior e os diversos segmentos sociais, com atenção particular para os mais 
vulneráveis.

Nos últimos cem anos, a extensão universitária experimentou profun-
das mudanças e, desde a legislação aprovada em 2018,2 essa dimensão se 
apresenta como uma possibilidade eficiente de dialogia dinâmica com 
a sociedade, para atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e assegurar para as instituições de ensino superior condições 
mais favoráveis para o compartilhamento de saberes universitários com 
os pluriversitários, além da ampliação da representatividade social e dos 
aprendizados mútuos em ações e protocolos de gestão, em uma ambiên-
cia de diversidade, pluralidade e democrática. (SANTOS, 2005)

BRASIL: LABORATÓRIO EXPERIMENTAL DA 
NECROPOLÍTICA

Ao longo de sua história, o Brasil desenvolveu as precondições econô-
micas, culturais, sociais e políticas para a conformação da necropolítica, 
(MBEMBE, 2014) que caracteriza as relações políticas no país. As políticas 
em cursos enquadram o Brasil na condição de necro estado – que observa 
sem ações reversíveis a morte de segmentos sociais em condições de vul-
nerabilidade –, (SANTOS et al., 2020) em razão dos altos índices de mor-
bidade na sociedade e, em especial, dos segmentos mais empobrecidos. 
Tais políticas também configuram a existência de um necrogoverno e de 
uma necropolítica, que, em atos e ações práticas, estimulam as violências 

1 Artigo 207 da Constituição Federal – “As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. (BRASIL, 1988)

2 Ver: Brasil (2018).
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subjetivas e objetivas, de caráter misógino, supremacista social e racial.3 
Essa situação ancora-se nas precondições que deram as bases da infra e 
superestruturas que moldam as relações sociais no território nacional: a 
escravização, a colonização e o apartheid.

Essas precondições não são exclusivas do país, mas apresentam fre-
quências mais contundentes, em razão da história nacional.

Entre os séculos XVI e XIX, período em que esteve vigente o processo 
de tráfico humano entre a costa africana e a brasileira, dos cerca de 12,5 
milhões de mulheres, homens e crianças escravizados, cerca de 4,8 mi-
lhões vieram para o país. O maior contingente humano de escravizadas 
e escravizados entre todas as colônias nas Américas. Essa densa massa 
humana povoou todas as regiões do território e foi, em quase mais de 3 
séculos e meio, a principal mão de obra a mover a produção e riqueza, 
com acesso a toda a base tecnológica mais moderna da produção colo-
nial e sob as condições de violações físicas e psíquicas que caracterizam 
a escravização. (SCHWARCZ; GOMES, 2018)

A intensidade do tráfico humano fez com que a população brasileira 
tenha sofrido pequena oscilação entre a chegada europeia e o século XIX, 
em razão do profundo processo de genocídio, etnocído e epistemicídio 
das populações originárias, e a substituição da sua presença pela popu-
lação escravizada de origem africana. (RIBEIRO, 2015)

A colônia transformou-se no espaço “do não ser”, onde a população 
colonial viveu em um permanente “Estado de exceção”. (FANON, 2020) 
Todas as violações, práticas e barbáries não exercidas nas metrópoles ga-
nham corpo e se reproduzem em larga escala na colônia, lançando as ba-
ses para a dupla implicação com sinais opostos, para brancos e negros: a 
supremacia racial do grupo que se beneficia pela construção do sistema 
de privilégios e a subalternidade dos segmentos sociais esmagados pelo 
peso da violência. No território, essa relação reproduz a lógica da “casa 
grande e senzala”, com a concentração de direitos em uma reduzida franja 

3 Ver: https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/bianca-santana/2020/08/07/desinformacao-e-dis-
curso-de-odio.htm.
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humana, e a segregação material e imaterial da maior parte da socieda-
de, que se aglomera na periferia do sistema, sem ter assegurado o acesso 
às condições que propiciam o exercício da cidadania, e apartada de seus 
direitos fundamentais. (SANTOS, M., 2003)

A articulação dessas precondições desenha a noção de “descartabili-
dade humana” dos segmentos em vulnerabilidade social, a subcidadania, 
que caracteriza as condições de vida e morte da maior parte da população 
brasileira, e a construção dos territórios em que a população mais vulne-
rável vive em um permanente “Estado de exceção”, com a suspensão de 
todas as garantias cidadãs. (ROLNIK, 2019)

Escravização, colonização e segregação são os pilares do “Estado pa-
triarcal capitalista supremacista branco”, (HOOKS, 2019) chassi do racismo 
sistêmico que funda as instituições de coerção do monopólio da violência 
e de persuasão da sociedade , estrutura o sistema de privilégios sociais 
no acesso aos bens materiais e imateriais, e replica, em todas as suas di-
mensões, o preconceito baseado em estereótipos negativos de mulheres, 
homens e crianças negras, além da discriminação racial aliada à segrega-
ção espaço-sócio-cognitiva e o racismo, que provoca os altos índices de 
morbidade social, com marcadores intensos de gênero – com foco em mu-
lheres negras –, etários – crianças e jovens –, de classe social – pobres – e 
étnico-racial – negras e negros. (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019)

A marca da segregação tem gênero, cor e classe social.4 Construções 
vulneráveis iniciadas no século XIX pela população desassistida ao final 
do processo de escravização, as favelas – nome de uma planta que nasce 
e cresce nas encostas dos morros do sertão baiano – estão presentes na 
maior parte das cidades brasileiras, sejam grandes, pequenas ou médias, 
espalhadas por diversos municípios, com milhões de pessoas – em sua 
maioria, mulheres e negros – que mobilizam bilhões de reais por ano.
(CARNEIRO, 2011)

4 Dados disponíveis on-line, para isso ver: https://www.cufa.org.br/sobre.php. 
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A segregação e a desigualdade no país não são processos espontâneos. 
Elas são parte da política pública do Estado brasileiro, (RIBEIRO, 2015) e 
são construídas ao longo do século, tendo a escravização como seu ponto 
inaugural. (SOUZA, 2018)

São milhões5 de seres humanos “descartáveis” com marcadores inter-
seccionais –gênero, classe social e étnico-racial – que, com a concentração 
do capital econômico, do capital cultural, do capital social e do capital 
político, formam nas periferias dos sistemas uma população denominada, 
provocativamente, de “ralé”, em estudos sobre a desigualdade estrutural 
brasileira. (SOUZA, 2018)

Os dados processados pelos especialistas do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) dão a magnitude da violência provocada nesse contexto de apar-
theid. (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM 
BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020)

O Brasil registrou, com base nos atestados de óbito fornecidos pelo 
Ministério da Saúde, em 2018, 57.956 homicídios, índice de violência re-
gistrado em países com guerra deflagrada, e sem paralelo em países da 
classe econômica e social do Brasil. A mineração dos números com mar-
cadores de gênero, classe social e étnico-racial dão a magnitude dessa ló-
gica de violências sistêmicas.

Das vítimas de homicídio naquele ano, 75,5% são negras e negros. Das 
4.519 mulheres assassinadas, crime que, segundo a legislação, é tipificado 
como feminicídio, 68% foram mulheres negras. Mais da metade, 30.873, 
ou seja, 53,3%, são jovens, com idades entre 19 e 29 anos. Os dados relati-
vos à população LGBTQI+ mostram o aumento da violência contra esse 
segmento social, com denúncias de violações físicas, psíquicas e torturas. 
De acordo com esses números, o país é o que mais mata negros, mulheres, 
pobres, gays, lésbicas e trans entre todos os que apresentam as mesmas 
condições socioeconômicas e culturais.

5 “Fim do auxílio emergencial deve deixar 38 milhões sem assistência, diz FGV”. Ver matéria 
em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/fim-do-auxilio-emergencial-deve-dei-
xar-38-milhoes-sem-assistencia-diz-fgv.shtml.



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 159

DESAFIOS DA UNIVERSIDADE PÚBLICA

A universidade brasileira, a ciência, a educação e a cultura estão sob ata-
que.6 Nesse horizonte, a universidade pública tem um duplo desafio: con-
juntural e estrutural. Conjuntural, dada a ação hostil do governo federal 
de estimular o negacionismo e a crítica à ciência; e estrutural, devido à 
adequação à ambiência econômica, cultural, social e política, com impli-
cações nas dimensões do ensino, pesquisa extensão e gestão.

No estoque das propostas colocadas à disposição, com o objetivo de 
criar as melhores condições internas e externas para a superação desse qua-
dro, as ideias enfeixadas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)7 da Organização das Nações Unidos (ONU) apresentam um largo 
repertório de objetivos, metas e ações favorecedoras de atividades exten-
sionistas, com escopo de indissociabilidade.

No conjunto das propostas, abre-se uma brecha para a construção de 
uma “ecologia de saberes”, com o compartilhamento das inovações tec-
nológicas desenvolvidas na universidade e os diversos saberes usinados 
nas relações sociais e nos laboratórios das cidades. (SANTOS, B. S., 2005)

Os movimentos sociais têm mostrado vitalidade na criação e inven-
ção de soluções importantes para a resolução dos problemas modernos, 
com sofisticadas tecnologias sociais tangíveis e intangíveis, desde os pro-
blemas de coleta seletiva de resíduos sólidos, da gestão e reutilização da 
água e para a mobilidade social, até conquistas importantes dos direitos 
sociais dos grupos em situação de vulnerabilidade, como os direitos de 
mulheres, pobres, população LGBTQI+, e negras e negros.8

As transformações na extensão universitária, em especial desde 2018, 
com a aprovação das diretrizes nacionais, apresentam possibilidades fac-
tuais para que a ação dessa dimensão acadêmica tenha o território como 
um grande laboratório experimental, em que a sociedade se apresenta 

6 Matéria “Em defesa da ciência” para isso ver: http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/em-defe-
sa-da-ciencia/.

7 Ver portal da ODS em: https://odsbrasil.gov.br/. 

8 Ver portal do Banco de Tecnologias Sociais em: https://odsbrasil.gov.br/.
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com potencial para as soluções experimentadas na extensão, aprofunda-
das na pesquisa e sistematizadas no ensino. 

No Brasil, a primeira geração da extensão universitária aportou em 
1911, na esteira das experiências das universidades norte-americanas e 
europeias. Nessa fase, a extensão se caracterizou pela prestação de servi-
ços para a sociedade, que a acolhia de forma passiva, sem nenhum tipo 
de interação dialógica. Esses serviços se davam preferencialmente nas 
áreas de saúde. Nessa modalidade, a prática extensionista atravessa um 
longo horizonte temporal do século XX. A prestação de serviço começou 
a ser superada nas décadas de 1970 e 1980, com a inauguração da segun-
da geração, associada também a um caráter assistencialista. A ditadura 
civil-militar, entre 1964 e 1985, adotou uma política com esse recorte para 
as instituições de ensino superior, estimulando o assistencialismo da uni-
versidade junto às populações de extrema vulnerabilidade social, com 
foco nas áreas da saúde e educação. Uma nova modalidade de extensão 
emerge na experiência da retomada da democratização, com um ponto 
de inflexão entre as décadas de 1960 e de 1980, e o aprofundamento con-
ceitual sobre a extensão universitária, a partir de uma perspectiva crítica. 
(FREIRE, 2015)

A terceira geração começa a se adensar na década de 1970, nos segmen-
tos progressistas da educação, com a emergência do conceito de “relação 
dialógica” entre a universidade e a sociedade, com a contribuição das re-
flexões do educador Paulo Freire. Nessa fase, projeta-se a possibilidade 
de a universidade criar canais de comunicação com a sociedade, em uma 
relação horizontal, respeitosa e democrática, com mão dupla: da univer-
sidade para a sociedade e desta para a universidade.

Para Wílson de Mello Júnior9 – assessor da Pró-Reitoria de Extensão da 
Universidade Estadual Paulista, estudioso do tema –, a extensão universi-
tária encontra-se, no país, em uma espécie de interregno, na fronteira da 
terceira para a quarta geração. Segundo Mello Júnior, a quarta geração se 

9 Entrevista assistida por computador realizada no dia 28 de setembro de 2020, feita pelo autor, 
para uma pesquisa em curso sobre os estágios da extensão universitária.
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caracteriza “quando todas as pessoas envolvidas reconhecem que estão 
nas mesmas condições de aprendizes”, na universidade e na sociedade, 
vendo-se mutuamente como sujeitos ativos.

A extensão universitária encontra-se em uma espécie de interregno, 
entre as fronteiras da terceira e quarta geração. Na quarta geração, ela se 
caracteriza pela participação dos segmentos sociais implicados com a 
comunidade universitária, na identificação e proposta de resolução do 
problema, em que todas e todos participantes se encontram nas mesmas 
condições de aprendizes.

Essa concepção de extensão ganha robustez em 1987, com a forma-
ção do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de 
Educação Superior Brasileiras (ForProex), e fortalece o desenho de uma 
extensão em que a universidade e a sociedade compartilham uma ambiên-
cia de produção de conhecimentos universais, de caráter científico, parti-
culares, de caráter social, e singulares, provenientes da ação convergente 
das categorias anteriores, comunicadas/compartilhadas com a sociedade 
e com implicações epistêmicas, teóricas, metódicas e ético-deontológicas, 
nas instituições de ensino.

A compreensão desse cenário por parte da universidade pode acelerar 
a transição da terceira para a quarta geração.10

PRINCÍPIOS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

No contexto do racismo sistêmico brasileiro, que construiu o sistema de 
privilégios no acesso à cidadania, a universidade como parte ativa na ar-
ticulação desse modelo (SCHWARCZ, 1993) distanciou-se na sociedade, 
colocando-se, em alguns momentos, apartada dos segmentos sociais em 
condições de vulnerabilidade.

Como a última dimensão a se estruturar na universidade, depois do 
ensino e da pesquisa, a extensão transformou-se no espaço onde todas as 
ações e atividades que não tinham identidade direta com o ensino e com a 

10 Rede Nacional de Extensão, ver em: https://www.ufmg.br/proex/renex/. 
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pesquisa eram depositadas. Dessa forma, ao longo do tempo, convergiram 
para a extensão atribuições extensionistas, com laços com segmentos da 
sociedade, mas também ações estranhas à extensão, como uma dimensão 
universitária caracterizada pelo fazer acadêmico na e com a sociedade. 
Por essa razão, os esforços do ForProex focaram-se em definir o escopo 
dos princípios extensionistas.

A Constituição brasileira assegura o caráter indissociável da univer-
sidade. Mesmo que ensino, pesquisa e extensão tenham fazeres univer-
sais – que asseguram os fazeres acadêmicos convergentes – dos pontos de 
vista técnico-operacionais nas instituições, a extensão é a única que tem 
fazeres particulares. 

Assim, os princípios foram articulados garantindo as múltiplas parti-
cularidades sem, no entanto, ferir a indissociabilidade entre essas dimen-
sões, que caracterizam a universidade.

Os princípios procuram assegurar a interação dialógica entre as 
dimensões dos fazeres acadêmicos na instituição e com/na relação com 
segmentos da sociedade; a interdisciplinaridade, compreendendo que 
a produção de conhecimento implica a mobilização de diversas disci-
plinas; a interprofissionalidade, para assegurar à formação estudantil 
contatos com diversos universos profissionais; a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, para a sistematização, invenção e 
compartilhamento de saberes; o impacto na formação de estudantes, 
para a formação epistêmica, teórica, técnica e ética-deontológica-crí-
tica; e os impactos mensuráveis para a transformação social, contri-
buindo para a resolução de problemas que atingem negativamente o 
desenvolvimento.

Esses princípios – que dão base para a extensão universitária necessá-
ria para o século XXI – convergem com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), dando à universidade recursos teóricos e operacio-
nais – objetivos, metas e ações – para uma relação dinâmica e dialógica 
com a sociedade, na defesa do ensino público, democrático, autônomo, 
plural, inclusivo e acolhedor, propugnados por essa dimensão do fazer 
acadêmico.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em 2000, a Organização das Nações Unidas aprovou um conjunto de 
medidas, em reunião realizada em Nova York, cuja meta era a redução 
da pobreza extrema, para serem alcançadas até 2015: 1. erradicar a extre-
ma pobreza e a fome; 2. atingir o ensino básico e universal; 3. promover 
a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres; 4. reduzir a morta-
lidade infantil; 5. melhorar a saúde materna; 6. combater o HIV/AIDS, a 
malária e outras doenças; 7. garantir a sustentabilidade ambiental; e 8. 
estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.11

Em 2010, na realização da Cúpula das Nações Unidas sobre os Objetivos 
do Milênio, com o intuito de acelerar a implementação dos propósitos 
aprovados, a secretaria geral do órgão elabora recomendações para 2015, 
com base nas reflexões e avaliações das experiências anteriores.

Desses esforços resultou o relatório Uma vida digna para todos.12 Na 
Assembleia Geral da ONU, em 2015, foi aprovado o documento “Objetivos 
de desenvolvimento sustentável transformando nosso mundo: a Agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável”, com objetivos, metas e ações 
para governos, organizações e sociedade, a fim de colocar o “mundo em 
um caminho mais sustentável e resiliente até 2030”.13

Os Objetivos foram construídos em vários fóruns e encontros interna-
cionais, procurando identificar os principais problemas a serem enfrenta-
dos e as melhores medidas para suas superações: 1972, Estocolmo (ponto 
de inflexão no crescimento econômico – fase final da luta anticolonialista 
– política neoliberal); 1992, Rio de Janeiro (Consenso de Washington – crise 
de liquidez – nova onda de políticas sociais); 2020, Joanesburgo (fases dos 

11 A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual Paulista articula, com a Universidade 
de Brasília, uma rede de docentes para o estudo e a pesquisa sobre os ODS, com o objetivo de 
desenvolver políticas públicas e ações extensionistas.

12 A life of dignity for all: accelerating progress towards the Millennium Development Goals and 
advancing the United Nations development agenda beyond 2015, ver em: https://www.unodc.
org/documents/about-unodc/Post-2015-Development-Agenda/A_Life_of_Dignity_for_All1.pdf. 

13 Documentação informada nas referências, ao final deste ensaio.
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grandes encontros da ONU – III Conferência contra o Racismo – Durban 
– Compromisso com as políticas públicas); 2012, Rio+20.

Nessas décadas de encontros e resoluções, o debate sobre a necessida-
de de políticas públicas de enfrentamento às desigualdades se defrontou 
com uma série de obstáculos e inflexões na condução da política interna-
cional: a onda neoliberal, com a adoção do Consenso de Washington, no 
final dos anos de 1980; o fim dos ciclos das políticas públicas de Estado, na 
modalidade do Estado de Bem-Estar Social, nos anos de 1970, na Inglaterra 
e Estados Unidos da América, tendo o Chile como laboratório dessas po-
líticas; e a onda de extrema-direita que varre o mundo, desde 2008, nos 
recentes processos eleitorais, que profetizam uma nova ordem mundial. 
(LEVITSKY; ZIBLATT, 2018)

A despeito dessas inflexões, o debate avança e aponta, em especial 
para a universidade, propostas objetivas capazes de colaborar com a cons-
trução de uma relação democrática e criativa entre a instituição e a socie-
dade, na construção de ciência, tecnologia e na formulação de propostas 
de desenvolvimento social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A universidade pública brasileira enfrenta o desafio de ampliação da sua 
legitimidade como instituição moderna e imprescindível para a socieda-
de, da legitimidade do acesso aos recursos necessários para a ampliação 
das ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão, alinhadas às demandas 
sociais, e para a adoção das melhores práticas, a fim de assegurar o aco-
lhimento da diversidade cultural, em razão das tardias políticas de ação 
afirmativas, asseguradas nas primeiras décadas deste século.

Desafios que se tornam mais agudos no contexto dos ataques patro-
cinados, em particular, pelo governo federal contra o ensino superior, 
a ciência e a cultura, em um cenário de amplificação dos desafios con-
junturais – necessidade de ampliação dos recursos públicos – e estrutu-
rais – modernização da infraestrutura das instituições acadêmicas para 
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responder a exigências de democratização do acesso ao ensino superior 
público de qualidade.

As políticas públicas adotadas a partir de 2004 modificaram, profunda-
mente, as instituições de ensino superior, com a aprovação do sistema de 
reserva de vagas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) de 
forma pioneira, o que foi intensificado em 2012, quando o governo federal 
aprovou as ações afirmativas para as universidades e institutos federais 
(Lei nº 12.711/2012), que garantiram reserva de 50% das matrículas a estu-
dantes oriundos do ensino médio público e, desse percentual, parte dessas 
vagas foi reservada para estudantes pretos, pardos e indígenas, conforme 
a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essas ações deflagraram um processo de políticas de reserva de vagas 
na maior parte das instituições públicas de ensino superior, pelo país afora. 

Tais políticas em curso deverão, em curto espaço de tempo, promover 
pressões por mudanças, com impactos epistêmicos – na forma de produ-
ção de conhecimento –, teóricos – com a ampliação da base e incorpora-
ção de novas referências conceituais –, metódicos – através da relação com 
sujeitos e não mais com objetos de pesquisa – e ético/deontológicos – com 
a crítica à suposta neutralidade axiológica da pesquisa científica –, com 
repercussões no ensino, pesquisa, extensão e gestão.

As novas diretrizes aprovadas em 2018, associadas às métricas ofere-
cidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, podem, a partir 
de uma reflexão crítica nas instituições de ensino superior, contribuir, via 
extensão universitária, para o enfrentamento dos desafios conjunturais e 
estruturais da universidade pública.

Para isso, os esforços por “uma outra comunicação possível” tornam-se 
essenciais.

Uma comunicação que promova ações favorecedoras para a cons-
trução de uma “ecologia de saberes interseccionais”, com segmentos em 
condições de vulnerabilidade social, tendo as cidades como laboratórios 
experimentais compartilhados com e na sociedade, além da articulação 
dos segmentos criativos da universidade e da sociedade, em relações dia-
lógicas, horizontais e democráticas, em plataformas comuns, favorecidas 
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pelos recursos tecnológicos analógicos e digitais, e com um profundo sen-
so de responsabilidade com a sociedade e seus segmentos vulneráveis.

Os ODS articulados pelos fazeres acadêmicos – com foco na extensão 
universitária – podem contribuir com um novo mundo possível, com a 
formação de egressos críticos, para contribuir com a mudança do mundo 
e a superação das desigualdades abissais, proteger o planeta e agir como 
seres aprendentes permanentes, comprometendo-se com o mandato de-
legado pela sociedade à universidade, de tomar as melhores decisões em 
seu nome, nas áreas de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
inovação.
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O COMUNICADOR NO C-LEVEL

CLAUDIO CARDOSO

INTRODUÇÃO

A crescente participação dos ativos intangíveis na composição do valor 
das organizações tem criado a demanda por mais executivos no topo das 
organizações, capazes de operar e administrar esse patrimônio de forma 
estratégica. Curiosamente, ainda são raros os profissionais da comunica-
ção que participam da formulação das mais altas estratégias empresariais. 
Em geral, a comunicação se limita a alinhar o seu plano às diretrizes pre-
viamente definidas pela direção.

Neste contexto, um novo horizonte de possibilidades se abre para o 
comunicador devidamente preparado a ocupar assento no C-Level,1 de 

1 C-Level é um termo utilizado para designar os executivos em posições mais altas de uma 
companhia. A letra C significa Chief (“chefe”, em português), e precede as siglas que descrevem 



CLAUDIO CARDOSO172

onde ele pode influenciar diretamente as estratégias pelo olhar e pela sen-
sibilidade da comunicação. Não há motivos para duvidar que em breve 
vários profissionais da comunicação serão requisitados a ocupar posições 
nas mais altas lideranças, encarregados da missão de criar valor intangível 
e administrar essa riqueza imaterial.

Talvez a própria formação do comunicador organizacional contribua 
para a situação atual de quase completa ausência em níveis de coman-
do. Conteúdos relativos à governança, tais como finanças, balanços, 
compliance e valuation são ainda alheios às escolas de comunicação, 
apesar do crescente interesse por temas de valor institucional, como 
transparência, sustentabilidade e impactos socioambientais.

Adicionalmente, a indústria da comunicação corporativa ainda não foi 
capaz de produzir metodologias e ferramentas para facilitar o trabalho de 
organização e planejamento dos comunicadores em funções executivas. 
Outras profissões têm à disposição boas ferramentas de apoio. Alguém 
em algum momento nas outras indústrias inventou instrumentos que, aos 
poucos, foram sendo adotados até atingirem uma grande escala de uso, até 
se tornarem de amplo domínio, incorporados ao cotidiano profissional.

Neste ensaio teremos a oportunidade de vislumbrar novos campos 
de atuação para comunicadores em níveis mais decisivos, e alinhados aos 
novos tempos de valorização dos ativos intangíveis. Ao mesmo tempo, 
visitaremos algumas lacunas em sua formação, além de identificar ao me-
nos um atalho para acelerar a necessária qualificação pelo uso intensivo 
de ferramentas práticas e ágeis.

ATIVOS INTANGÍVEIS

Parece ser praticamente unânime o reconhecimento da crescente im-
portância dos ativos intangíveis na composição do valor das empresas, 
sendo o valor da reputação cada vez mais considerado como diferencial 

seus cargos, como CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief Information Officer) e assim por 
diante. Por se encontrarem no topo do escalão, esses executivos são, em geral, considerados 
os mais influentes.
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competitivo. Como se sabe, e o próprio nome sugere, um ativo intangível 
não é de natureza física. Ele se expressa de forma patente no goodwill, um 
conceito contábil que representa o valor do conjunto de ativos intangíveis 
diretamente ligados ao patrimônio da organização.

Em uma aquisição, por exemplo, o goodwill resulta da diferença en-
tre o valor pago pelo negócio e a soma de todos os ativos tangíveis iden-
tificados no inventário, mais os passivos, dívidas e recebíveis. Dentre os 
ativos tangíveis, aqueles de ordem física, estão os ativos utilizados na ela-
boração e entrega dos produtos e serviços. Dentre eles, temos os imóveis 
e os recursos das instalações, além de outros equipamentos: maquinários, 
veículos, mobiliário, e mais ações, títulos e saldos bancários. Já os ativos 
intangíveis englobam a propriedade intelectual, o valor da marca, paten-
tes, direitos autorais e softwares.

O aspecto a destacar para uma abordagem do ponto de vista da comu-
nicação é que os ativos intangíveis, para serem considerados como tal, ou 
seja, expressarem valor monetário, devem representar claro potencial de 
receita futura. Em outras palavras, a marca, o prestígio, a credibilidade, a 
reputação, a boa imagem, de alguma forma dependem de uma ativação 
tal que, ao menos potencialmente, apoiem a geração de receita. Mais que 
isso, que esses ativos sejam indispensáveis para a potencial geração de 
receita do negócio. E de tal forma que sem este conjunto relativo à mar-
ca, ao prestígio e demais atributos, em grande parte criado por ações de 
comunicação, seja inviável a produção do goodwill.

O fato é que, nas últimas décadas, a disparidade entre o valor das empre-
sas, segundo seus registros contábeis, e o valor de venda, conforme a capi-
talização de mercado, tem crescido de forma exponencial. Particularmente, 
empresas de base tecnológica têm sido avaliadas e negociadas por valores 
astronômicos, muito acima dos seus ativos tangíveis. Aliás, as aquisições 
dessas empresas têm atingido valores impensáveis até bem pouco tem-
po, quando observadas as imensas diferenças com seus ativos tangíveis.

As chamadas big techs têm valor de mercado maior que bolsas de va-
lores inteiras. No momento em que escrevo este ensaio, em novembro 
de 2020, e já por alguns meses, a Apple sozinha tem valor de mercado 
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superior à soma de todas as ações da poderosa Bolsa de Valores de Frankfurt. 
(HARDWICK, 2020)

Existe consenso de que ativos intangíveis têm conquistado partici-
pação cada vez mais significativa no valor das organizações, em vários 
setores. Especialmente, o valor das empresas que hoje se encontram mais 
alinhadas às expectativas de ganhos futuros disparou em anos recentes.

A crescente relevância dos ativos intangíveis no aumento de va-
lor dessas organizações é evidente. Mas, mesmo sendo mais destaca-
do o crescimento da fatia dos ativos intangíveis em empresas de base 
tecnológica – tanto naquelas de base digital como nas que aplicam 
inovações científicas de outras áreas –, os ativos intangíveis ocupam 
cada vez mais um lugar decisivo na criação de valor nas organizações 
modernas em geral.

Embora os atributos intangíveis relativos à comunicação sejam ape-
nas uma parcela do conjunto, parece prudente que alguém com conhe-
cimento e sensibilidade para a questão da imagem deva zelar por tanto 
dinheiro em jogo.

O tema dos ativos intangíveis é vasto e complexo. O Quadro 1 abaixo 
apresenta elementos que os compõem. Vários pesquisadores, como Sveiby 
(1997), Stewart (1999) e Lev (2001), oferecem propostas para a taxonomia 
do assunto. Barbosa e Gomes (2002), para tomar um exemplo de autores 
brasileiros, classificam os intangíveis em quatro tipos:

• Conhecimento acadêmico e tácito dos funcionários;

• Processos facilitadores de transferência e aquisição de conhecimento;

• Relacionamento com clientes, fornecedores e mercado de trabalho;

• Capacitação em pesquisa e desenvolvimento.

Vale destacar que a dimensão da comunicação está sempre presente 
nos relacionamentos, no item 3. O Quadro 1 a seguir mostra um resumo 
consolidado da taxonomia proposta por Kayo (2002), uma abordagem 
que destaca a dimensão da marca nos ativos de relacionamento, bem 
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como apresenta os elementos que integram ativos intangíveis humanos, 
de inovação e estruturais.

Quadro 1 – Componentes por Tipo de Ativo Intangível

Tipo de Intangível Principais Componentes

Ativos humanos
Conhecimento, talento, capacidade, habilidade e experiência dos 
empregados; Administração superior ou empregados-chave; treinamento 
e desenvolvimento. 

Ativos de inovação Pesquisa e desenvolvimento; patentes; fórmulas secretas; know-how 
tecnológico.

Ativos estruturais
Processos; softwares proprietários; bancos de dados; sistemas de 
informação; sistemas administrativos; inteligência de mercado; canais de 
mercado.

Ativos de relacionamento
Marcas; logos; trademarks; direitos autorais; contratos com clientes, 
fornecedores, entre outros; contratos de licenciamento, franquias, entre 
outros; direitos de exploração mineral, de água, entre outros.

Fonte: adaptado de Kayo (2002).

Apesar do destaque que a comunicação vem merecendo entre os ati-
vos intangíveis, paradoxalmente, o comunicador não costuma participar 
do alto comando das organizações. Alguns dos principais autores brasi-
leiros que se debruçam sobre o tema destacam a importância do alinha-
mento entre a cultura da organização, a marca da companhia e as marcas 
dos seus produtos, para então estabelecer uma espiral virtuosa de valor. 
(BORGES, 2017)

Autores especializados no tema, como Borges (2017), Almeida (2017) 
e Zanini (2017), apresentam perspectivas que buscam conjugar reputação 
e valor, de modo a tornar tangível a contribuição direta dos elementos 
da comunicação nos balanços e no valor das ações. Segundo Parrington 
(2013), praticamente todo livro moderno sobre estratégia de negócios 
apresenta algum tópico relativo à criação de vantagem competitiva pela 
comunicação.

Dentre as perspectivas apontadas por Borges (2017), a reputação 
aparece como fator relevante para o desempenho operacional de uma 
empresa pelo estímulo interno à produtividade, obtido da satisfação do 
funcionário em dar sua parcela de contribuição para o negócio. Além 
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desse aspecto, destaca-se a geração de valor promovida pela reputação 
com interferência direta nos ativos da corporação e em seu valor de mer-
cado. (ALMEIDA, 2017)

Nas três últimas décadas, várias iniciativas acadêmicas se desdobra-
ram em métodos analíticos da reputação, associando elementos intan-
gíveis ao desempenho financeiro das organizações. Depois de se formar 
como matemático e economista em meados dos anos 1970, o britânico 
Simon Cole (2012) dedicou quase 30 anos em consultorias de marcas, 
publicidade e comunicação. Sua especialidade em planejamento e aná-
lise de marcas corporativas o levou a lançar em 2007 uma metodologia 
de avaliação dos dividendos produzidos diretamente pela reputação 
das organizações.

Suas contribuições resultaram em metodologias amplamente utilizadas 
para estimar o goodwill de uma empresa por meio de quadros comparativos 
do desempenho do setor de atuação, colocando lado a lado organizações 
concorrentes e verificando quais delas se destacam em detrimentos das 
outras. Seus métodos têm sido aplicados, em especial, no Reino Unido, 
em processos de diagnóstico para o desempenho das marcas e detecção 
de oportunidades de crescimento no valor de mercado.

Em 1999, Charles Fombrun, professor da Stern Schoolof Business da 
New York University, e Cees van Riel (1996), professor da Rotterdam School 
of Management, fundaram o Reputation Institute com o objetivo inicial 
de congregar debates e pesquisas acadêmicas sobre reputação corporati-
va. O sucesso da iniciativa os encorajou para, em seguida, desenvolver e 
disseminar uma metodologia de análise e de mensuração do desempenho 
da reputação, o Rep Trak, hoje amplamente utilizada em vários países do 
mundo, inclusive no Brasil.

Mais intensamente, desde os anos 1990, várias empresas passaram a 
desenvolver estratégias de investimento que conjugam ativos físicos e não 
físicos, com expectativa de crescimento e renda futura. De forma mais 
notável, é a partir deste período que as tradicionais estratégias de incre-
mento de valor pelo crescimento orgânico passam a ser complementadas 
com grande intensidade pela aquisição de ativos de outras organizações.



O COMUNICADOR NO C-LEVEL 177

A força resultante das aquisições costuma somar valores intangíveis 
advindos de propriedade intelectual, acervo de clientes e, também, dos 
atributos de marca (prestígio, credibilidade e outros). De tal forma que 
grande parte das aquisições são motivadas pelo interesse na carteira de 
clientes e seus dados, e na propriedade de patentes. Segundo Bughin e 
Manyika (2013), autores de um relatório da empresa global de consultoria 
McKinsey, em alguns setores do mercado, especialmente naqueles mais 
sensíveis aos avanços tecnológicos, uma organização típica possui ativos 
intangíveis que representam mais de dois terços do seu valor total. Essa 
tendência de proporção entre os ativos corporativos tende a se acentuar 
a favor dos intangíveis.

Uma empresa que se mantém competitiva em tempos recentes reúne 
ativos intangíveis gerados internamente, somados àqueles derivados de 
incorporações, junções e aquisições, e é impulsionada pela necessidade 
de inovar e pela capacidade de expandir o valor do negócio pelo valor 
da marca. Tudo leva a crer que os ativos não derivados de aspectos físi-
cos devem crescer à medida que mais empresas procuram meios para 
desenvolver inovações, patentes e propriedade intelectual, em busca de 
aceleração da competitividade e do lançamento de novos e melhores 
produtos e serviços.

Seguindo a mesma linha, de acordo com o Reputation Dividend Report 
2018, a reputação corporativa à época já seria responsável por uma média 
de 38% da capitalização de mercado no Financial Times Stock Exchange 
(FTSE 100), com um total de mais de um trilhão de libras esterlinas em 
valor para os acionistas, um aumento de 5% em relação a 2017. A FTSE 
100 é a lista das 100 maiores empresas que operam na bolsa de Londres, 
publicada pela FTSE, que é uma companhia independente, de proprieda-
de conjunta do jornal especializado em economia The Financial Times, e 
da Bolsa de Londres, a London Stock Exchange.

As estatísticas mais recentes são impressionantes e confirmam que 
elementos intangíveis, dentre eles a reputação, pode elevar ou reduzir o 
valor de uma empresa em múltiplos espetaculares. É bom lembrar que 
a reputação corporativa depende do sentimento que os consumidores 
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nutrem pela marca. Conforme destacou o principal executivo da cadeia 
de cafés Starbucks, Howard Schultz, “uma organização deve compartilhar 
valores com seus clientes”. Se as pessoas compartilham valores com uma 
companhia, elas serão fiéis à marca.

É notória a participação da publicidade na valorização das organiza-
ções. Desde que anunciar nas mídias de massa se tornou atividade impe-
riosa, a comunicação passou a ocupar lugar de destaque nos gastos das 
organizações, e de forma mais intensa e sistemática naquelas que operam 
no varejo. A publicidade desempenha um papel central na alavancagem 
do crescimento das empresas, especialmente em mercados competitivos e 
maduros. É bom lembrar que desde o início da era publicitária de massa, 
as relações públicas, cuja origem data do início do século XX, desempe-
nham igualmente um papel fundamental na geração de valor.

A contribuição dos investimentos em comunicação não resulta apenas 
no aumento da receita e dos preços das ações, conforme os estudos que 
apresentamos anteriormente. Segundo Cascio e demais autores (2017), 
citando estudo realizado sob sua supervisão na Denver Business School 
da Universidade do Colorado, empresas do primeiro quartil em desempe-
nho de marca apresentam melhor desempenho que a média na redução 
da taxa de rotatividade de funcionários, e em maior valor arrecadado na 
vida útil do cliente, além de atraírem melhores candidatos aos empregos 
oferecidos.

Por outro lado, Cole (2012) conclui que, a partir de estudos sobre o de-
sempenho de valor na Bolsa de Londres, empresas do Reino Unido cujas 
marcas foram identificadas com um sentimento negativo apresentaram 
pior desempenho no preço das ações e maior rotatividade de funcioná-
rios. Já a grande valorização de várias empresas de base tecnológica nas 
últimas décadas está muito provavelmente associada a recursos combina-
dos de forma singular ao potencial de crescimento, à projeção de imagem 
positiva, e à capacidade de atração e retenção de talentos inovadores que 
lhes garantem vantagens competitivas nos curto e médio prazos.

Esses recursos constituem-se, segundo Kayo e demais autores (2006), 
dos valiosos, raros, “inimitáveis e insubstituíveis ativos intangíveis”, que 
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auxiliam organizações a alcançarem retornos acima da média e a criarem 
e sustentarem seu alto valor econômico. A gestão dos ativos intangíveis – 
ativos humanos, de inovação, ativos estruturais e de relacionamento – se 
tornou atividade decisiva na ampliação e manutenção do valor econô-
mico das organizações. A crescente influência que os vários aspectos sob 
o domínio da comunicação representam no valor econômico merecem 
mais atenção dos conselhos de administração, além de maior e melhor 
apoio metodológico e instrumental.

O COMUNICADOR NAS ORGANIZAÇÕES

O sonho de um dos grandes pioneiros das relações públicas, Arthur Page, 
do comunicador como um conselheiro-chave do presidente, ainda per-
manece em processo de assimilação em boa parte das organizações: “eu 
não acho que uma organização saudável possa fazer muito sem que um 
diretor de comunicação esteja envolvido em todas as partes da estraté-
gia e todas as partes da operação”, era o que acreditava Page já em 1953.

Apesar de imagem, marca e reputação serem temas relevantes para o 
público no dia a dia de suas relações com as organizações, não parecem ser 
ampla e consistentemente assimilados pela alta direção da mesma forma 
que outros pilares estratégicos, tais como finanças e questões legais. Nem 
são levados em conta nas decisões mais importantes.

Pesquisas realizadas por associações de profissionais e por agências 
de comunicação sequer incluem uma pergunta para avaliar a influência 
do comunicador nas definições estratégicas, limitando-se a investigar “a 
quem o comunicador responde na hierarquia”. Nas questões usualmente 
dirigidas por essas pesquisas – bastante valiosas para mapear o campo 
profissional, importante destacar –, o comunicador é solicitado a res-
ponder para quem se reporta. Dentre as opções à escolha, várias alterna-
tivas de respostas, incluindo o presidente da organização e os diretores, 
mas jamais diretamente ao acionista ou ao conselho de administração. 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL, 
2019, 2020)
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No início de 2020, pouco antes do mundo mergulhar no ciclo da pan-
demia da Covid-19, a Associação Brasileira de Comunicação Organizacional 
(Aberje) publicou a enquete “O que esperar da Comunicação Organizacional 
no Brasil em 2020”. O estudo contou com a participação de profissionais 
de comunicação ou relacionados ao tema em 142 empresas que atuam 
no país, representando, juntas, cerca de 25% do PIB brasileiro, segundo 
estima o documento.

O objetivo do trabalho foi traçar um panorama da comunicação or-
ganizacional praticada nas mais avançadas iniciativas instaladas no país, 
além de identificar tendências da área de comunicação das organizações. 
Dentre as várias análises apresentadas, duas merecem reflexão mais 
detida. A primeira, mencionada logo nas páginas iniciais, demonstra 
que sequer contamos com a hipótese de o comunicador ter um assento 
no conselho. A questão nem é incluída na enquete e por bons motivos. 
A posição é rara demais para ser levada em conta numa enquete geral 
desta natureza, que pretende mapear um mercado que conta com mi-
lhares de executivos.

Figura 1 – Formação em Jornalismo

Fonte: adaptada de Associação Brasileira de Comunicação Organizacional (2020, p. 8).
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A segunda análise de interesse, informa que a maioria dos profissio-
nais de comunicação das empresas participantes tem formação em jor-
nalismo (57% dos entrevistados) e não em disciplinas especializadas da 
comunicação organizacional, como relações públicas ou publicidade. 
Juntos e somados ao pessoal formado em marketing, boa parte deles em 
escolas de administração, totalizam 29%.

Tal proporção é bem menor em países como os Estados Unidos e a 
Inglaterra, que detêm longa tradição em relações públicas e na publici-
dade, tanto na atuação profissional quanto na formação universitária. No 
entanto, jornalistas desempenham, mesmo nesses países, um papel indis-
cutivelmente relevante na comunicação das organizações.

Conta de forma decisiva na participação de grande número de jorna-
listas na indústria da comunicação organizacional, tanto no Brasil como 
em muitos outros países, não apenas o declínio da oferta de empregos 
formais em jornais e revistas jornalísticas ou os melhores salários ofere-
cidos pelas empresas, mas o treinamento para a elaboração de textos bem 
estruturados. Afinal, como acertadamente define Paulo Nassar, professor 
da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e dire-
tor-presidente da Aberje, “o comunicador é o cientista das narrativas”.

É preciso destacar que não se trata simplesmente da capacitação à prá-
tica da redação, mas, sobretudo, da qualificação para organizar narrativas 
sofisticadas, elemento essencial da comunicação. Os cursos de jornalismo 
têm uma longa tradição na estruturação de narrativas, no forte estímulo 
à leitura diária, e no ofício cotidiano de acesso à boa informação.

Paralelamente, os principais modelos de governança utilizados mun-
dialmente não incluem comunicadores nos conselhos, apesar de listarem 
o “risco da reputação” entre as principais preocupações de compliance. Por 
exemplo, o modelo de governança proposto pela International Finance 
Corporation, entidade mantida por bancos centrais de 185 países, não 
inclui comunicadores entre as fontes que devem ser consultadas para a 
formulação das regras de governança de entidades financeiras, apesar de 
mencionar a sua preocupação com o risco da reputação de modo expres-
so. (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2018)
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Também o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
organização sem fins lucrativos, referência brasileira no tema, reconhece 
a relevância de temas associados à marca e à reputação, porém não men-
ciona expressamente a necessidade de comunicadores integrarem conse-
lhos diretivos. Merece atenção especial o detalhado Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa do IBGC, reconhecido internacio-
nalmente como um dos melhores guias para profissionais envolvidos 
no desenvolvimento de modelos de governança em suas organizações.

A palavra “comunicação” é mencionada 30 vezes nas 104 páginas do 
documento,2 sendo objeto de destaque logo na primeira linha das pre-
missas do Código: 

é fundamental que os agentes de governança estabeleçam estratégias 
de comunicação e programas de treinamento com a finalidade de 
disseminar, entre as partes interessadas, políticas, procedimentos, 
normas e práticas baseadas no código de conduta da organização 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, 
p. 18, grifo nosso)

Malgrado a preocupação com a comunicação entre os integrantes 
dos conselhos e destes com os vários stakeholders internos e externos, 
em nenhum momento é lembrada a necessidade de uma contribuição 
profissional sobre aspectos de imagem e reputação para as formula-
ções estratégicas no nível do conselho de administração. Apesar dis-
so, consta dentre os fundamentos do capítulo dedicado à Conduta e 
Conflito de Interesses a afirmação de que, para a organização, reputa-
ção e imagem são dois dos seus ativos mais importantes. (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015) Sobre este 
ponto não parece restar qualquer dúvida, ao menos nos principais 
manuais da governança.

2 São 26 menções a “comunicação”, duas a “comunicar” e mais duas a “comunicações”. (INSTI-
TUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015)
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Mais do que a improvável inclusão de profissionais da comunicação 
nos conselhos de administração, os temas da imagem, marca e reputação, 
estes sim, se tornaram onipresentes na alta direção. Sem a presença de 
especialistas, integrantes dos conselhos precisam desenvolver sensibili-
dade com esses temas, hoje praticamente indispensáveis à sobrevivência 
das organizações.

Em outras palavras, não se trata de uma abordagem corporativista 
a favor da criação de vagas para comunicadores profissionais em car-
gos de decisão nas organizações, mas da inclusão desta pauta ampa-
rada por gente capaz de oferecer uma abordagem elevada e profunda 
do papel da comunicação nas definições das mais altas estratégias das 
organizações.

A ideia aqui é fazer da comunicação um dos pilares do pensamento 
estratégico e com isso agregar um enorme valor competitivo para os ne-
gócios. Por isso é necessária a presença de profissionais da comunicação 
preparados para influenciar integrantes dos conselhos com uma visão 
verdadeiramente estratégica, ocupando um assento na alta direção. Este 
é o aspecto mais ambicioso que este ensaio quer colocar em discussão.

Para reconhecer o valor da comunicação como pilar estratégico, basta 
averiguar como a governança corporativa ambiental e social, cuja sigla 
em inglês é ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance), se 
tornou mandatória no mundo empresarial. Especialmente em empresas 
listadas nas bolsas de valores em todo o mundo. O ESG se refere a três fa-
tores atualmente centrais para a promoção da imagem e para a avaliação 
de desempenho dos padrões de sustentabilidade e do impacto social de 
um empreendimento.

Essas avaliações vêm sendo cada vez mais utilizadas para estimar 
com maior precisão a expectativa futura de desempenho da reputação. 
Consequentemente, servem também estimar o desempenho financeiro, 
além do retorno dos investimentos e o grau de risco de um negócio em 
um mundo incerto, porém altamente sensível a temas como inclusão so-
cial, diversidade e impactos ambientais. Isto é, um mundo que valoriza as 
dimensões comunicacionais na criação de valor nas organizações.
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FERRAMENTAS PARA O COMUNICADOR NO C-LEVEL

As ferramentas são feitas pelo ser humano e o seu uso contínuo retorna 
sobre o próprio criador subsequentemente, refazendo-o. Este aforismo 
proposto por Marshall McLuhan e demais autores (1989) inspiram a ini-
ciativa de prover os profissionais de comunicação com ferramentas de 
apoio às suas atividades de organização e planejamento.

Comunicadores podem se beneficiar de forma especial ao adquirirem 
repertório e incorporarem o uso habitual de ferramentas ágeis, visuais e 
dinâmicas, facilitadoras amplamente reconhecidas do trabalho em equipe 
e da organização de ideias. Estas últimas são tarefas indispensáveis para 
a conquista de posições de liderança, pois agilizam processos de planeja-
mento, concepção, modelagem, prototipação e uma série de outras ativi-
dades igualmente importantes.

A rigor, não existem “ferramentas ágeis”. De modo estrito, todas elas 
já apresentam esta característica. Por definição, ferramentas facilitam 
com máxima agilidade a resolução de problemas. Seja a substituição de 
um pneu furado pelo estepe, seja a extração de um parafuso emperrado 
ou, ainda, a elaboração de um plano de comunicação. Ferramentas foram 
criadas com a finalidade de tornar fáceis tarefas difíceis. 

O adjetivo “ágil” mereceu destaque ultimamente por conta das cha-
madas “metodologias ágeis”. Uma metodologia ágil é uma abordagem de 
planejamento flexível e adaptativo, que utiliza instrumentos orientados 
à aceleração de processos de planejamento, execução e entrega. Ao con-
trário dos métodos orientados pelas tradicionais etapas dos chamados 
métodos “em cascata” (waterfall), que seguem com formulação, planeja-
mento, especificações, projeto, desenvolvimento, testes e entregas, que, 
em geral, consomem meses ou até anos, os métodos ágeis se concentram 
em fases curtas de execução e entrega, abordando e resolvendo pequenas 
partes do todo em alta velocidade.

O seu princípio é mitigar o alto risco das entregas demoradas, face a 
um cenário que se transforma com grande rapidez, em troca do risco de 
fracionar problemas maiores em partes menores. O compromisso passa 
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a ser a entrega de pequenos resultados no menor prazo possível, por 
meio de melhorias contínuas e progressivas, visando solucionar desafios 
maiores de forma incremental. O foco é a percepção de valor pelo cliente 
por meio da entrega rápida de algum resultado, mesmo que seja parcial.

As chamadas “ferramentas ágeis” surgem neste contexto, herdando 
o adjetivo das metodologias. A expressão, criada pela indústria de soft-
ware, foi progressivamente adaptada e assimilada por outros campos de 
atividade. O sonho do comunicador no C-Level precisa de ajuda para se 
tornar uma realidade, além daqueles poucos profissionais que já desem-
penham seu papel neste nível.

Por exemplo, uma ferramenta que certamente seria útil aos comu-
nicadores candidatos a postos mais altos seria um checklist prático, fácil 
de ser usado, como um “guia de bolso” do que é preciso fazer antes de 
atuar na alta governança. Gestores de empresas usualmente contam com 
Kanbans, cadeias de valor, instrumentos de workflow e dezenas de outros 
artefatos que apoiam suas tarefas cotidianas. Não é o caso da comunica-
ção. Poucas atividades com acesso aos mais altos níveis de comando são 
ainda tão pouco equipadas por metodologias e ferramentas preparadas 
especificamente para apoiar o trabalho dos seus profissionais.

Um dos desafios atuais da comunicação organizacional é a criação, di-
fusão e assimilação de um conjunto organizado de ferramentas de apoio às 
atividades diárias, em especial, conforme já destacado, para a organização 
e o planejamento. Ironicamente, é fácil averiguar que praticamente todas 
as agências de publicidade ou de relações públicas tenham elaborado as 
suas próprias metodologias. Embora muito similares e herdeiras diretas 
dos modelos tradicionais em cascata, recorrentemente são apresentadas 
como “métodos exclusivos”.

Nada pode revelar mais o grau da imaturidade de uma indústria do 
que a falta de métricas e de metodologias amplamente utilizadas. É fácil 
perceber o estágio preliminar da comunicação nesses quesitos quando 
comparada à medicina, por exemplo, cujos indicadores e procedimentos 
são universais e rigorosamente observados em todo o planeta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há um longo caminho à frente até que comunicadores sejam considerados 
como presenças indispensáveis na composição das mesas que formulam as 
mais altas estratégias empresariais. Ao contrário, em geral, a comunicação 
é ainda vista tão somente em sua função de apoio ao negócio, com a mis-
são de executar ações para cumprir estratégias previamente estabelecidas 
sem a participação ativa “do olhar e da sensibilidade da comunicação”. 

Enquanto isso, ativos intangíveis relativos à imagem, à marca e à repu-
tação continuam abocanhando parcelas cada vez maiores na composição 
do valor das organizações. O fato é que a formação dos comunicadores 
parece insuficiente na preparação para tarefas de natureza empresarial e 
da gestão de negócios.

Vislumbra-se, portanto, uma trajetória de transformação bastante am-
pla, que começa pelas escolas, passa por atividades de formação empreen-
dedora, pelo amadurecimento da indústria, à medida em que se desenvol-
vam metodologias e métricas pela difusão e adoção desses instrumentos 
profissionais, e, talvez ainda mais desafiador, pela compreensão do valor 
da comunicação na criação de estratégias, não apenas sua execução, nos 
níveis mais altos das organizações.

Consonante às promissoras perspectivas profissionais, abre-se um 
leque de estudos a serem desenvolvidos, particularmente no campo do 
desenvolvimento metodológico e de ferramentas para o comunicador 
estratégico. Nesta direção, este ensaio antecipa em alguns meses a publi-
cação do livro O Comunicador no Comando. Ferramentas para a gestão 
de ativos intangíveis e protagonismo no conselho de administração (2021), 
pela Editora Aberje.

Felizes as profissões que têm a sorte de enxergar um lugar ainda 
mais promissor no futuro. Oxalá seja esse o destino da comunicação 
organizacional.
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INTRODUÇÃO

No ensino superior, mudanças importantes no conhecimento foram 
realizadas graças à constituição das disciplinas acadêmicas, porém, a 
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proliferação exagerada delas trouxe, segundo Domingues (2003), uma 
disciplinarização e hiperespecialização, que levou o ser humano a uma 
série de progressos e conquistas, mas também criou barreiras e dificul-
dades para se entender a realidade de forma mais abrangente e holística.

Não por acaso, a discussão em torno da multidisciplinaridade, inter-
disciplinaridade e transdisciplinaridade tem entrado em cena no ensino 
superior, não como panaceia, mas como uma das possibilidades de ação. 
Uma abordagem na contramão do paradigma positivista, que hoje não dá 
mais conta de resolver os problemas, nem de prescrever soluções.

Na descrição do perfil do profissional de Relações Públicas, espera-se 
uma visão de conjunto, sinalizando objetiva e claramente a necessidade de 
um conhecimento mais sistêmico e holístico sobre questões fundamentais 
para a competência deste profissional. Por isso, surge a ideia de apresen-
tar a prática pedagógica interdisciplinar realizada pelo curso de Relações 
Públicas da Unesp de Bauru/SP, na qual os conteúdos são inter-relacio-
nados para se entender determinada situação ou categoria de problema.

Piaget (1896-1980) foi um dos primeiros pensadores que trouxe o termo 
“transdisciplinaridade” como sendo a integração contínua e ininterrup-
ta dos conhecimentos, que num processo dialógico excluem as relações 
disciplinares. (ROSENTHAL, 2012) De tal modo, os termos “transdiscipli-
nar”, “interdisciplinar” e “multidisciplinar” se referem às formas como as 
diferentes disciplinas se articulam.

A multidisciplinaridade ocorre quando há mais de uma área de co-
nhecimento em um determinado projeto de aprendizagem, todavia, cada 
uma delas mantém seus métodos e teorias. Serve para resolver problemas 
imediatos e não possui foco na articulação e nos ganhos colaborativos. Já 
a interdisciplinaridade tem o mesmo propósito e acontece quando mais 
de uma disciplina se une em um projeto comum, com um planejamento 
que as relaciona, ou seja, faz reverência à colaboração existente entre dis-
ciplinas diversas ou entre campos heterogêneos de uma mesma ciência. 
(PAIVA; ESTHER; MELO, 2004) Durante o processo, estas áreas trocam 
conhecimentos e enriquecem ainda mais as possibilidades, trazendo um 
novo saber, menos fragmentado e mais dinâmico.
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Agregado a este fator, observa-se também que as tecnologias digitais 
desequilibraram o ambiente de ensino e aprendizagem, especialmente do 
ensino superior, já que o professor deixou de ser o detentor de todos os 
saberes de uma disciplina, pois o acesso a elas trouxe a característica in-
terdisciplinar para o ensino, via projetos, materiais didáticos e as diversas 
técnicas que possibilitaram as variadas intermediações entre o professor e 
o estudante, fazendo com que o trabalho pedagógico coletivo e interdisci-
plinar envolvesse diferentes áreas do conhecimento para a compreensão 
de realidades específicas.

Assim, não se trata de desvalorizar as disciplinas e o conhecimento 
gerado por elas, mas de ressaltar a possibilidade de uma metodologia ser 
interdisciplinar para entender a realidade, para ensinar, pesquisar, cons-
truir e transmitir princípios, fixar e criar novos conhecimentos, relacionar 
os problemas e prever soluções, estabelecer raciocínio sistêmico, interagir 
e descobrir inclusões. Enfim, esta interdisciplinaridade, do ponto de vis-
ta pedagógico, significa articular técnicas, teorias e outros componentes 
que intermedeiam as relações intersubjetivas entre professor e aluno para 
conseguir a geração de competências profissionais de relações públicas.

Foi incorporando este sentido dado à interdisciplinaridade que no ano 
de 2013 o curso de Relações Públicas da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) de Bauru/SP reorganizou e ressignificou seu Projeto Político 
Pedagógico (PPP). (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 2015) Segundo 
a Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Relações 
Públicas – Portaria n° 595/2010, de 24 de maio de 2010, (BRASIL, 2010) as 
competências apontadas para o profissional de Relações Públicas incluem: 
domínio das linguagens e as técnicas utilizadas no processo de comunica-
ção e nas diversas mídias, articulando as dimensões de criação, produção 
e interpretação; capacidade interdisciplinar para realizar interfaces com 
as diferentes áreas da comunicação, e outros campos do saber; habilidade 
para promoção e integração teórico-prática; atuação em consonância com 
os princípios éticos de comunicação para a cidadania, considerando ques-
tões contemporâneas de sustentabilidade; e produção de conhecimento 
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científico no campo da comunicação e na área das Relações Públicas, e 
para exercer a docência.

Assim, com base no Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de gra-
duação em Relações Públicas da Unesp, foi contemplada a interdisciplina-
ridade em diferentes aspectos, como: desenvolver pesquisas, estratégias e 
políticas que favoreçam a interpretação qualificada da conjuntura sócio-
-organizacional; criar, executar e avaliar planos, programas, campanhas e 
projetos estratégicos de relações públicas que atendam às demandas or-
ganizacionais e da opinião pública da região; sistematizar os repertórios 
necessários à prática profissional nos âmbitos cultural, organizacional e 
das inovações tecnológicas; saber utilizar as técnicas e instrumentos ade-
quados às atividades específicas (assessoria de imprensa, organização de 
eventos, cerimonial e protocolo, ouvidoria, comunicação interna, pesquisa 
de opinião e de mercado); fornecer assessoria de comunicação, via estra-
tégias e planos para a construção e preservação de imagem e reputação 
das organizações; dentre outras ações.

Em resumo, os trabalhos interdisciplinares promovidos no curso da 
Unesp buscam desenvolver algumas competências essenciais nos estudan-
tes, tais como: a assimilação de conceitos que possibilitem a compreen-
são das práticas e teorias que se referem às estratégias e processos de re-
lações públicas com visão crítica; e a possibilidade de atuar em todas as 
circunstâncias em que o profissional da área é normalmente requerido. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 2015) Vale destacar que as dis-
ciplinas articuladoras indicadas nas Diretrizes Nacionais e no PPP deste 
curso têm sido importantes para viabilizar a interdisciplinaridade, no 
sentido de desenvolver a assimilação de novas informações, apresentan-
do flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de 
situações diversas presentes ou emergentes, em nossa região e nos vários 
segmentos do campo de atuação das Relações Públicas.

À proposta de interdisciplinaridade articula-se o trabalho com me-
todologias ativas, elegidas por se caracterizarem como um processo, no 
qual os alunos figuram como principais agentes da própria aprendizagem. 
Requer, portanto, mais responsabilidade dos discentes e comprometimento 



PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS INOVADORAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 193

com o aprendizado, assim como exige mais disponibilidade do docente 
para o diálogo, componentes que parecem indispensáveis ao ensino das 
Relações Públicas, podendo ser acionados por meio de metodologias ati-
vas e de outras práticas pedagógicas existentes.

METODOLOGIAS ATIVAS NO CURSO DE RELAÇÕES 
PÚBLICAS: SUPORTE EDISCUSSÕES

Um grupo de professoras do curso de Relações Públicas da FAAC-Unesp 
de Bauru/SP tem feito mudanças progressivas nele, alterando já em 2015 
o modelo curricular, predominantemente disciplinar, para um que exige 
maior envolvimento do estudante, com metodologias ativas, como o ensi-
no por projetos e/ou baseado em problemas, de maneira interdisciplinar, 
com sala de aula invertida e o ensino híbrido (ou blended), cujas ativida-
des e processos são, em parte, realizados fora da sala de aula.

Entende-se que não é um modelo disruptivo, que acaba com as disci-
plinas, todavia, volta-se a atenção para o redesenho de projetos, espaços 
físicos apropriados para a atuação em grupos (sala de multiusos), fora da 
universidade (atividades extensionistas, por exemplo) e metodologias ba-
seadas em atividades, desafios, problemas e jogos, nas quais cada estudan-
te pode aprender em seu próprio ritmo e necessidade, com a supervisão 
dos docentes e apoiadores da pós-graduação e do mercado profissional, 
além de instruir-se com seus próprios colegas.

A inserção das metodologias ativas e do ensino está vinculada à ideia 
de que “todos” são mais do que a soma das “partes”. Como o ensino é um 
processo complexo, entende-se que a propriedade do “aprender” não 
existe nas partes – professor e aluno –, mas sim emerge da ligação sistê-
mica entre elas.

Por isso, quando nos referimos à aprendizagem exclusivamente cog-
nitiva, reconhecemos sua eficiência para a compreensão de saberes espe-
cíficos, todavia, é necessário preparar os estudantes para se confrontarem 
com situações complexas, multidisciplinares, cheias de riscos e incertezas 
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e, densamente, dependentes de variáveis humanas, sociais, políticas e am-
bientais desses novos tempos.

Por isso, introduzir experiências e metodologias de aprendizagem ati-
vas, numa mescla entre sala de aula e ambientes virtuais ou presenciais, é 
importante para se abrir para o mundo. (MORAN, 2014) A aprendizagem 
visando somente as habilidades técnicas é um dos paradigmas obsoletos 
do ensino, pois as competências exigidas às novas gerações precisam in-
tegrar saberes, aptidões, atitudes, valores e as variáveis psicossociais dos 
indivíduos. Hoje, são os saberes disciplinares transversais, aqueles que 
as metodologias ativas podem favorecer, os quais envolvem mais de um 
domínio e multidimensionalidade de aptidões, que geram as resoluções 
de problemas complexos. (MORAN, 2014)

Há quase cinquenta anos, em 1972, a Unesco, em seu Relatório Faure: 
learning to be (FAURE, 1972), foi a primeira organização internacional a 
evidenciar que as competências não cognitivas (soft skills) seriam essen-
ciais para os profissionais do futuro. À época, a Unesco estabeleceu qua-
tro pilares para a aprendizagem: “aprender a saber”, “aprender a fazer”, 
“aprender a viver e conviver” e “aprender a ser”.

Vale dizer que as universidades não estavam e nem estão preparadas 
para desenvolver as competências para além das cognitivas, pois desen-
volver qualidades emocionais para o relacionamento com os outros, apti-
dões para a colaboração e sensibilidade estética são aspectos complexos, 
que exigem habilidades específicas do educador.

A educação não se dá alheia ao contexto de quem se educa e de quem 
educa, nem o conhecimento pode ser construído ignorando o saber de 
quem participa do processo educativo. Por isso, o conselho de curso de 
Relações Públicas da Unesp procurou, a partir de pesquisas junto ao alu-
nado, estabelecer as dificuldades e inserir atividades nas disciplinas que 
os desafiassem e expressassem de maneiras variadas o que pensam sobre 
diferentes dimensões da realidade vivida. Nestas atividades pretendeu-
-se não só discutir competências cognitivas, mas dialogar com os pares e 
com o professor sobre o conhecimento, a vida e o mercado de trabalho 
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do profissional de relações públicas, fazendo-os perceber a necessidade 
de adquirir outros conhecimentos.

Moore e Kearsley (2007) já em 1972, apresentaram a Teoria Transacional, 
que aborda a distância entre aluno e docente no ensino-aprendizado, 
como um dos fatores intrínsecos para a efetividade deste processo. Essa 
distância denominada por eles de “transacional” ou “pedagógica” é aquela 
que acontece no processo e, não especificamente, em relação à “distância 
geográfica” entre eles.

Essa distância se refere ao “[...] hiato na comunicação, ou seja, um es-
paço psicológico de compreensões errôneas potenciais entre instrutores 
e alunos, que precisa ser suplantado por técnicas especiais de ensino”. 
(MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 240) E este espaço (linguístico e de reper-
tório) pode ser reduzido a partir das interações, promovendo o diálogo 
(interação positiva), oferecendo melhor estrutura ao curso e, consequen-
temente, gerando mais motivação e maior autonomia ao aluno.

A teoria apresentada por Moore e Kearsley (2007) traz aportes episte-
mológicos para as metodologias ativas de ensino, nas quais a questão da 
distância pedagógica – que envolve o diálogo, a estrutura e a autonomia 
do estudante – é considerada, seja na motivação para os conteúdos progra-
máticos do curso; para se estabelecer os próprios objetivos de estudo; nos 
processos e modos de avaliação; na flexibilidade das práticas pedagógicos, 
isto é, no estabelecimento da aquisição de conhecimentos e competências.

Vale ainda ressaltar que, segundo a teoria vygotskiana, presente até 
hoje no contexto escolar, o desenvolvimento cognitivo do educando se 
dá por meio da interação social, em outras palavras, de uma influência 
mútua com outros indivíduos e com o meio.

Esta relação dialética, denominada por Vygotsky (1984) de experiência 
significativa, ocorre a partir de uma interação social que acontece numa 
zona de desenvolvimento proximal (ZDP), que seria a distância exis-
tente entre aquilo que o sujeito já sabe, seu conhecimento real, e aquilo 
que o sujeito possui de potencialidade para aprender, ou seja, seu conhe-
cimento potencial.
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Vygotsky entende que cabe aos docentes mediar a aprendizagem 
utilizando estratégias que levem o estudante a tornar-se independente, 
estimulando o conhecimento potencial, de modo a criar uma ZDP a todo 
momento. Para isso, ele precisa estar atento para permitir que este aluno 
construa seu conhecimento em grupo com participação ativa e com a 
cooperação de todos os envolvidos. (SILVA, A. L. S., 2000)

Neste sentido, as atividades realizadas por esse grupo de professoras 
da Unesp de Bauru tem como intento relatar algumas práticas de me-
todologias ativas realizadas no curso de Relações Públicas, as quais são 
fundamentalmente procedimentos interativos, com base nas teorias so-
cioconstrutivistas ou sociointeracionistas (Vygostky e Piaget) presentes 
neste cenário contemporâneo que exigem uma abordagem do ensino-
-aprendizagem que enfatize a interação social, as trocas recíprocas para 
a construção de conhecimento e os suportes e ferramentas digitais para 
estimular o desenvolvimento do aprendiz.

RELATOS DAS EXPERIÊNCIAS INOVADORAS DO CURSO 
DE RP

Relata-se aqui, alguns aspectos e linhas de quatro experiências desenvol-
vidas no curso, ao longo destes últimos anos, no intento de explicitar a 
participação daqueles que querem dividir saberes sobre suas pesquisas 
e atividades de ensino, pactuando sentidos e rumos comuns para se des-
vencilhar da tradicional “monocultura” de saberes.

1) Da classe ao mercado

O programa De la clase a la cuenta: da classe ao mercado internacional 
(DCC/DCM) iniciou-se de uma parceria entre a Universidade de Sevilha 
(Espanha) e a Unesp, configurando-se como uma experiência intercultu-
ral, interdisciplinar e de metodologias ativas, cujo princípio direcionador 
era aproximar o estudante do mercado de trabalho. A partir de um clien-
te real e por meio de um briefing, os grupos, formados como agências, 
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desenvolvem e apresentam estratégias de comunicação. O programa 
aconteceu no Brasil nos anos de 2015, 2016 e 2017, tendo como clientes a 
Raízen, o Exército Brasileiro e a Duratex, respectivamente.

O DCC/DCM teve alguns diferenciais nas práticas que envolvem o 
contato com organizações: a) as agências eram organizadas com pessoas 
de diferentes cursos da Unesp, com participação, sobretudo, de Relações 
Públicas, Jornalismo, Rádio e TV, Design e Arquitetura; b) como primeira 
ação, precisavam se organizar como agências de comunicação (com dire-
trizes organizacionais, identidade visual etc.); c) as orientações aconteciam 
por meio de tutorias com professores de diversas áreas e profissionais li-
gados ao mercado de trabalho; d) depois do briefing e durante o processo, 
as equipes brasileiras tinham contato com agências formadas por alunos 
da Universidade de Sevilha, que participavam do programa na Espanha; 
e e) o resultado final era apresentado em um grande evento, transmitido 
ao vivo pela internet em língua portuguesa e espanhola.

Destaca-se, portanto, que a parceria com a Universidade de Sevilha assu-
miu um perfil intercultural, com mecanismos concretos de interação entre 
culturas na conformação de estratégias internacionais de comunicação.

Ao transpor os muros da universidade, o modelo de ensino-aprendi-
zagem, necessariamente, envolve a interação com públicos distintos: 
alunos, professores, cliente, patrocinadores, associações de classe, 
mídia e comunidade. A partir do momento em que se somam essas 
mesmas categorias de público de dois países, acrescentam-se desafios: 
como manter a identidade da proposta e, ao mesmo tempo, respeitar 
as diferenças culturais dos públicos envolvidos? Como, apesar dos 
avanços tecnológicos, fazer com que realmente haja integração entre 
docentes e discentes, permitindo o diálogo intercultural e, consequen-
temente, a formação para atuar em cenários interculturais? (SANTOS 
et al., 2014, p. 230)

O histórico do DCC/DCM e os desafios apresentados estão claramen-
te articulados às variáveis da Teoria Transacional. No que tange ao diá-
logo, tem-se a interrelação entre diversos atores sociais, como discentes, 
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docentes, brasileiros e espanhóis, profissionais do mercado e a organi-
zação envolvida. No que diz respeito à estrutura, apontam-se objetivos 
amplos e complexos, que vão da prática baseada em problema (no caso, 
o briefing) à necessidade de diálogo intercultural. Por fim, destaca-se a 
autonomia dos alunos no processo de aprendizagem, que fica responsá-
vel pelos diálogos e por concretizar os objetivos postos.

2) Gestão de eventos

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais de Relações Públicas, 
artigo 5º, inciso I, este profissional deve desenvolver conhecimentos espe-
cíficos, tais como “d) conhecimento de técnicas e instrumentos adequados 
ao desenvolvimento de atividades específicas: assessoria de imprensa, 
organização de eventos, cerimonial e protocolo, ouvidoria, comunicação 
interna, pesquisa de opinião pública e de mercado”. (BRASIL, 2013, p. 28) 
Portanto, embora vista como conhecimento específico, observa-se que a 
organização e gestão de eventos implica no desenvolvimento de compe-
tências transversais mais amplas que precedem as técnicas, uma vez que 
requerem a compreensão da razão e das narrativas míticas e rituais que 
sustentam sua criação, ou seja, a razão de ser dos próprios eventos.

Nessa perspectiva, a disciplina Gestão de Eventos no curso da Unesp, 
que é ministrada no 2º termo do curso, tem buscado articular as compe-
tências necessárias para o desenvolvimento do profissional de relações 
públicas nesse âmbito. Desde 2015, trabalha-se com a criação, planeja-
mento e execução de um evento real, levando os estudantes à experiên-
cia em torno da complexidade da sua produção, considerando-se todas 
as variáveis que podem afetar esse complexo processo.

Nesse período, os estudantes foram envolvidos em várias situações de-
safiadoras, criando intersecções e diálogos importantes com a disciplina 
de Laboratório de Relações Públicas I, do mesmo termo, com a qual foi 
possível articular interfaces para dimensionar a atuação profissional do 
relações públicas para o monitoramento e prevenção de crises em eventos, 
algo fundamental para a compreensão e desenvolvimento do pensamento 
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e planejamento preventivo. Nesse âmbito, foi fundamental perceber como 
os estudantes desenvolvem percepções e competências estratégicas para 
pensar planos alternativos B ou C diante da impossibilidade do plano A, 
uma vez que a dinâmica dos eventos é suscetível a inúmeras variáveis. 
Dentre as variáveis identificadas estão as condições climáticas (para even-
tos ao ar livre); as questões de infraestrutura e acessibilidade a eles, ten-
do em vista as legislações específicas e as demandas sociais em torno da 
diversidade e de pessoas com deficiência; além da imprevisibilidade de 
acontecimentos importantes que alteram a realização de eventos, como 
a pandemia de Covid-19, que levou ao necessário desenvolvimento de 
estratégias em torno dos eventos virtuais.

Para, além disso, se observa a relevância no desenvolvimento de com-
petências para a percepção das demandas dos próprios públicos e organi-
zações envolvidas nos eventos. É fundamental reiterar o aperfeiçoamento 
da técnica de briefing, que é iniciada no curso na disciplina de Introdução 
às Relações Públicas, no 1º termo, e que em Gestão de Eventos, já no 2º 
termo, é novamente requerida e trabalhada. Para isso, os estudantes são 
orientados a desenvolvê-lo com uma organização ou público específico 
para o qual desejam realizar um evento. Nesse processo, eles compreen-
dem a fundamental diferença entre os desejos internos e os eventuais 
“achismos” que podem surgir nesses processos e as reais demandas do 
público demandante.

Segundo o artigo 4º, inciso II, das Diretrizes Curriculares Nacionais 
da área, o profissional de Relações Públicas deve desenvolver as seguin-
tes características: “II - percepção das dinâmicas socioculturais, tendo em 
vista interpretar as demandas dos diversos tipos de organizações e dos 
públicos”. (BRASIL, 2013, p. 28) Em outras palavras, é prerrogativa para a 
formação do profissional o desenvolvimento de percepções das dinâmicas 
que impactam nossa sociedade. Por isso, segundo M. B. R. Silva (2008), 
a compreensão e estudo dos mitos e rituais que sustentam os eventos 
são fundamentais na práxis de relações públicas, uma vez que, em suas 
várias definições, desenvolve a gestão de relacionamentos estratégicos. 
Isso implica na compreensão dos valores, crenças, símbolos, linguagem, 
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relações e estruturas de poder que perpassam a sociedade, as organiza-
ções e seus públicos.

A relação entre mito e ritual é ancestral e está presente em todas as 
atividades humanas que significam nossas vidas. Por essa razão, o pensar 
humano no processo de um evento não é simples formalidade, mas sim o 
estabelecimento de mitos e ritos. (SILVA, M. B. R., 2008) Com base nisso, 
os estudantes são convidados a desenvolver o pensamento criativo e es-
tratégico em torno das narrativas míticas que sustentam os eventos que 
vão planejar e executar durante o semestre, levantando percepções mais 
apuradas no briefing, e articulando o conceito criativo com o pensamen-
to preventivo do evento.

Para isso, se concebem duas etapas do processo: a primeira voltada 
ao planejamento, e a segunda para a execução do evento. Ao final do se-
mestre, executam efetivamente o evento planejado, observando todas as 
adaptações que necessitaram fazer para viabilizá-lo. Assim, conseguem 
estabelecer uma relação entre o planejado e o executado, criando indi-
cadores para medir e avaliar seu impacto junto aos públicos envolvidos. 
Desenvolvem ainda ações de relacionamento com possíveis patrocinadores 
e apoiadores do evento, controle orçamentário, contato com prestadores 
de serviços e com a própria mídia para divulgação. Em suma, são trabalha-
das diversas competências profissionais, incluindo técnicas e estratégias 
criativas que corroboram para a formação do relações públicas, conside-
rando a complexa dinâmica dos eventos contemporâneos.

3) RPMaker

As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 
Relações Públicas – Resolução nº 2, de 27 de setembro de 2013 – destacam 
em vários momentos do documento a importância da articulação entre 
teoria e prática na formação dos estudantes, visando o desenvolvimento 
de disciplinas que possibilitem aos estudantes participarem ativamente 
do processo de ensino e aprendizagem.
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Assim, com este intuito, em 2018, foi criado, no curso de Relações 
Públicas da Unesp, o Projeto RPmaker,1 cujo propósito principal é o de 
envolver graduandos do 4º termo do curso em atividades de cunho prático 
e profissional, oferecendo um aprendizado experimental e amplamente 
participativo que articula a prática às disciplinas de formação específi-
ca deste. O projeto tem como prioridade proporcionar aos estudantes a 
aproximação com o mercado de trabalho, sendo especialmente voltado 
a desenvolver as habilidades empreendedoras de forma crítica e contex-
tualizado nas diversas realidades sociais, organizacionais, corporativas, 
e de acordo com as exigências do ambiente digital.

O RPmaker envolve, prioritariamente, duas disciplinas do curso – 
Laboratório de Relações Públicas II e Técnicas de Comunicação Dirigida 
–, mas recorre às demais para relacionar os conhecimentos necessários ao 
seu desenvolvimento. Tem em sua elaboração semestral os pressupostos 
da interdisciplinaridade, uma vez que as duas principais disciplinas do 
projeto possuem um único plano de ensino e de aulas, com avaliações, 
atividades, cronograma etc., totalmente integrados.

O projeto é considerado um laboratório interativo, cuja proposta 
central é a formação de equipes que têm como tarefa a criação simulada 
de um modelo de negócio que se utilize, especialmente, de técnicas de 
relações públicas e de comunicação dirigidas para pensar soluções para 
os problemas que cada equipe identifica em atividades extensionistas e 
em pesquisas de campo realizadas junto aos diversos contextos locais, em 
grupos e/ou setores sociais.

Os objetivos do RPmaker são múltiplos e englobam: a) proporcionar 
aos estudantes a aproximação com o mercado de trabalho e com os desa-
fios ligados à profissão; b) atualizar o projeto político pedagógico do curso 
de Relações Públicas, por meio de ações que fortaleçam o eixo articula-
dor do atual currículo; c) estimular o desenvolvimento de competências 
e habilidades práticas ligadas ao fazer deste profissional; d) incentivar 

1 O projeto recebeu aporte financeiro da Pró-Reitoria de Graduação da Unesp em 2018, por 
meio do Edital 004/2018 – (i)novaGrad. 
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o trabalho em equipe; e) engajar os estudantes em atividades práticas e 
extensionistas; f ) inter-relacionar universidade e mercado de trabalho; 
g) aproximar os estudantes a situações reais do mercado; h) ampliar o 
conhecimento dos participantes sobre metodologias ativas de ensino; i) 
incentivar desenvolvimento de atividades interdisciplinares; e j) intro-
duzir plataformas digitais e meios tecnológicos e informáticos com base 
no conceito de blended learning2 no processo de ensino e aprendizagem.

Por isso, o projeto vai ao encontro da ação inovadora de ensinar e “apren-
der fazendo”, o que designa sua própria denominação de “RPmaker”, cujo 
princípio direcionador é a educação maker (hands-on), ou ainda o ato de 
aprender com a “mão na massa”. Assim, seu nome e identidade têm aportes 
na cultura maker: um movimento contemporâneo que almeja concretizar 
ideias a partir das próprias mãos – ou “faça você mesmo”. (NEVES, 2018) 
Segundo Neves (2018), o lema desse movimento é “vai lá e faz”, e isso é 
reforçado no nome do projeto, pois o que se quer é justamente provocar 
situações em que os futuros profissionais coloquem suas concepções em 
prática, isto é, coloquem a “mão na massa”.

O intuito de agregar a cultura maker ao projeto, além de inovador no 
campo do ensino em Relações Públicas, busca proporcionar aos estudan-
tes envolvidos o desenvolvimento de capacidades profissionais, pessoais 
e existenciais de forma integrada e, sobretudo, promover o engajamento, 
a partir da aprendizagem centrada nos desafios sociais e culturais locais 
e nos valores e identidades dos estudantes.

O projeto atende a dois âmbitos de atuação: a) o da práxis pedagógica, 
que se refere à missão da universidade em compartilhar e socializar co-
nhecimento, orientando-se por novas formas de saber, compreender e 
entender o mundo, o que pressupõe metodologias inovadoras que funda-
mentem a prática do docente; e b) o da práxis profissional, que coloca os 
estudantes em situações simuladas do mercado de trabalho, levando-os a 
refletir sobre seu papel enquanto aprendentes e protagonistas do processo 

2 Blended learning, ou ensino híbrido, combina atividades presenciais e atividades a distância 
realizadas por meio das tecnologias da comunicação e da informação e por tecnologias digitais. 
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de ensino-aprendizagem e como agentes que podem mudar realidades, a 
partir dos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.

Em resumo, é um projeto de ação inovadora que proporciona aos estu-
dantes a experimentação em situação simulada concreta mediante práticas 
profissionais que somente teriam por meio de estágio e/ou experiência 
laboral durante ou após sua formação na graduação, mas, sobretudo, que 
se articulam e dão sentido à práxis pedagógica.

4) Pesquisa de opinião

A prática pedagógica utilizada nas disciplinas de Teoria e Pesquisas de 
Opinião Pública I (basicamente sobre técnicas quantitativas) e II (qualita-
tivas) é voltada para a experiência, por vezes, denominada de “fazendo e 
aprendendo”. O eixo da proposta destas disciplinas permeia a compreensão 
da essência da profissão de relações públicas, no que tange os processos de 
pesquisa de opinião e sua importância para conhecer as relações entre os 
sujeitos e públicos que se relacionam com as organizações. A valorização 
da experiência na construção de uma epistemologia da prática é nossa 
referência-base não só para o aprendizado dos processos, teorias, méto-
dos e procedimentos da pesquisa de opinião – para além da amostragem, 
da coleta, da análise dos dados, da ética e do rigor na aplicação em cam-
po –, mas pelo fato de estar centrada no significado da experiência, cuja 
característica principal é ser constituída experimental e vivencialmente.

No caso do curso de Relações Públicas da Unesp, ao se realizar uma 
pesquisa de opinião sobre diferentes assuntos de interesse público – nor-
malmente se originam de solicitações de órgãos governamentais e/ou 
de agentes públicos –, os estudantes envolvidos mobilizam recursos cog-
nitivos, além de ampliar seus conhecimentos sobre temas pertinentes à 
sociedade, auxiliando-os a enfrentar os problemas e os desafios da vida 
profissional futura.

Todo o processo de pesquisa é realizado durante as disciplinas, discu-
tindo-se os métodos e procedimentos mais adequados e, a partir das de-
mandas dos solicitantes – realizados via briefing direto com eles –, inicia-se 
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o processo de pesquisa, muitas vezes em parceiras com outras disciplinas, 
finalizando a pesquisa com a apresentação dos resultados e de sugestões 
ao cliente num evento público com expressivo interesse da mídia local.

Nos últimos anos, várias temáticas foram abordadas, como: avalia-
ção dos serviços de emergência da Polícia Militar (190); levantamento 
das mulheres vítimas de violência doméstica na cidade de Bauru; nível 
de conhecimento da população sobre os Programas de Mamografia de 
Rastreamento e a Lei do Minuto Seguinte; nível de conhecimento sobre os 
Conselhos Municipais de Saúde na cidade; levantamento sobre a imagem 
de um hospital de doenças mentais (CAIS de Botucatu), enfim, estudos 
de cunho social que auxiliam as organizações a adequar sua comunica-
ção, fazendo com que os alunos sejam capazes de analisar suas realidades 
social, histórica e cultural, criando possibilidades para transformá-las e 
conduzindo-os a uma maior autonomia e emancipação.

COMO DITO...

A inserção das metodologias ativas e do ensino por competência está 
vinculada à ideia de que “todos” são mais do que a soma das “partes” e, 
para tal intento, há de se sair do conforto de uma posição privilegiada de 
docente e pesquisador para aprender a interrogar, interrogar-se e dialo-
gar. De tal modo, este grupo de docentes que atua com estes projetos de 
metodologias ativas no curso da Unesp tem se desafiado a aprender conti-
nuamente com os outros, aplicando as ideias de co-construção do conhe-
cimento com parceiros participativos, incorporando: o desenvolvimento 
de boas relações e do diálogo entre todos; o melhoramento da estrutura 
do curso (elementos e a qualidade do curso, os objetivos de aprendiza-
do, os temas do conteúdo, a apresentação das informações, os estudos de 
caso, os exercícios, os projetos, as leituras, os acordos formais e parcerias 
entre instituições e os espaços físicos para essa interação); e o estímulo à 
autonomia do aluno, vinculada à responsabilidade deste num processo 
de aprendizagem de caráter formativo-emancipatório (via feedback, con-
sultas e oficinas interativas).
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Espera-se que este relato de experiências possa mostrar que, além de 
viável, a implementação destes projetos e de atividades de metodologias 
ativas são alternativas interessantes para colaborar com as abordagens 
reflexivas de ensino e aprendizagem. E, ainda, que estas intervenções 
possam ser um primeiro passo em prol de um diálogo multidisciplinar e 
interdisciplinar, que embora preliminar, venha contribuir para a forma-
ção dos profissionais de Relações Públicas.
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