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O objetivo deste texto é analisar o impacto dos diálogos de caráter apreciativo e 

compreensivo nas ações de sustentabilidade junto à comunidade de empresas listadas 

com alto desempenho no Índice Dow Jones de Sustentabilidade – indicador que 

reconhece as melhores práticas financeiras ligadas às causas sociais e ambientais. A 

pesquisa está inserida na linha “Produtos midiáticos: jornalismo e entretenimento”, 

dentro do grupo “Comunicação, jornalismo e epistemologia da compreensão”. Será 

realizada ainda a revisão da literatura científica sobre sustentabilidade, comunidade, 

comunicação e diálogos, a fim de compreender as teorias que embasam as relações entre 

as empresas sustentáveis com um de seus vários públicos estratégicos, que neste caso 

específico de estudo é a comunidade. O papel da comunicação organizacional é 

fundamental para a abertura de diálogos e o alinhamento entre empresa e comunidade 

que vivem realidades distintas, mas que se cruzam no momento em que a empresa 

instala uma fábrica, usina ou qualquer outra estrutura de negócio que interfira 

diretamente no cotidiano dos moradores de uma determinada região, seja no meio 

ambiente, qualidade de vida ou empregabilidade. Segundo Rocha e Goldschmidt 

(2010), o envolvimento da empresa com a comunidade ocorre principalmente junto à 

vizinhança (80%) onde ela está inserida. A vizinhança compreende a localização onde 

ocorre a produção ou onde o produto ou serviço é prestado, o que explica que o limite 

das ações de algumas empresas que operam localmente ocorra junto à região onde seus 

produtos circulam, enquanto empresas cujas receitas são geradas no âmbito nacional 

buscam desenvolver ações que tenham visibilidade nacional. A abertura de espaços 

através da área de comunicação para a prática dos diálogos compreensivos com os 

públicos de interesse é fundamental para o bom desenvolvimento e a saúde financeira 

dos negócios empresariais. Uma empresa-cidadã busca minimizar os riscos ambientais 

no manejo dos recursos naturais, estudando previamente onde a estrutura física será 

instalada, bem como levantar o histórico cultural, tomando o devido cuidado de engajar 

e informar de forma transparente sobre as decisões estratégicas da empresa que afetem 

diretamente os grupos sociais inseridos na comunidade. A metodologia de pesquisa 

contará com a revisão bibliográfica das palavras-chaves já citadas anteriormente, bem 

como a apuração das informações contidas no Índice Dow Jones de Sustentabilidade, 

que sustentem as boas práticas e tragam uma nova perspectiva para o campo do diálogo 

compreensivo e da comunicação organizacional. 
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