
Além do bem

• As pautas sobre responsabilidade social, sustentabilidade e meio ambiente
tornaram-se sinônimo de "notícias do bem". Em reunião promovida pelo Instituto
Ethos em São Paulo, jornalistas, assessores de imprensa e movimentos organizados
afinam e desafinam o coro
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H
á 15 anos, quando o
mundo se preparava
para o emblemático
encontro de líderes e
de movimentos or-

ganizados que discutiria o destino do
planeta, a Rio-92, IMPRENSA publi-
cava na capa a matéria "Uma reunião
para salvar o planeta". Entre as ques-
tões principais do evento, que reuniu
mais de 120 chefes de Estado, estava a
escassez de água que o mundo viria a
sofrer no próximo século.

Desde o encontro, os problemas

ambientais aumentaram, o efeito es-
tufa alterou o clima e o aquecimento
global se tornou uma grande preocu-
pação. Na contramão do número cres-
cente de pesquisas e constatações cien-
tíficas, as redações não acompanha-
ram a necessidade das pautas de de-
senvolvimento sustentável, que foram
se espalhando entre outras editorias,
principalmente economia, tornando a
cobertura desse tema esporádica.

Para questionar o porquê desse
desinteresse e discutir formas de in-
troduzir novamente essa temática na
cobertura jornalística foi realizado no
dia 18 de abril, no Itaú Cultural, em

São Paulo, o debate "Como fazer para
que a sustentabilidade se torne uma
pauta diária nas redações", com inicia-
tiva do Instituto Ethos de Empresas
e Responsabilidade Social, através da
Rede Ethos de Jornalistas, e parceria da
Associação Brasileira de Imprensa e da
Revista IMPRENSA.

• Além da economia
A mesa de debatedores foi com-

posta por Ricardo Young, presidente
do Instituto Ethos, e por cinco editores
de veículos nacionais, Orivaldo Perin,
editor-executivo do jornal O Globo,
Luiz Egypto, editor-chefe do Observa-



tório da Imprensa, Nelson Niero, editor
de Empresas e Negócios do Jornal Valor
Econômico, Oswaldo Buarim, editor de
Política do jornal Correio Braziliense,
mediados por Sinval de Itacarambi Leão,
editor e diretor da Revista IMPRENSA.

Os participantes destacaram a im-
portância da transversabilidade do as-
sunto no noticiário, perpassando por
todas as editorias e seções de opinião, e
não se concentrando somente na área de
negócios, como tem acontecido. "O tema
de responsabilidade social foi introduzi-
do de forma enviesada nas redações. En-
trou para o caderno de economia através
de empresas que sugeriam as matérias",
ressaltou Orivaldo Perin, do O Globo.

No mesmo sentido, Luiz Egypto,
do Observatório da Imprensa, reforçou
que a questão tem que ser levada até a
população: "A mídia pauta a sociedade,
por isso, o problema não é só de cober-
tura. Temos que criar uma práxis trans-
formadora, devemos incitar nos leitores
a análise, a contextualização, inseri-los
nessa discussão".

• Nas páginas dos jornais
O projeto "Empresas & Imprensa:

Pauta de Responsabilidade", realizado
pela Agência de Notícias dos Direitos da
Infância (Andi) e pelo Instituto Ethos,
avaliou 54 jornais brasileiros e mostrou
que o-conteúdo existente na mídia so-
bre o tema é majoritariamente factual.
"Entre as matérias que abordaram esta
questão, 76,6% o fizeram de forma fac-
tual ou com uma contextualização pri-
mária e 26,3% do material analisado
acabou chegando às páginas em função
da abordagem de acontecimentos como
congressos, seminários e prêmios", di-
vulgou a análise da cobertura jornalísti-
ca, disponível no site da entidade (www.
ethos.org.br).

Os dados revelam que os veículos de
comunicação não tendem a uma contex-
tualização mais consistente ou uma pos-
tura mais explicativa e opinativa; avalia-
ção que também foi compartilhada por
Nelson Niero, do Valor Econômico: "Nós
precisamos cobrir sustentabilidade de
maneira mais crítica, investigativa, por-
que o jornalista não quer apenas vender
o peixe da empresa, o leitor precisa de in-

formações consistentes", ressalta.
O problema relatado pelo editor

para que essa cobertura se concretize
é a falta de colaboração das empre-
sas na divulgação das informações.
Segundo Niero, as empresas querem
mostrar suas ações positivas, mas
quando são criticadas não gostam de
falar. "Elas não divulgam os dados, os
balanços sociais. Dessa forma fica di-
fícil dar credibilidade a uma matéria
que, por exemplo, compare as empre-
sas", acrescentou.

• De dentro para fora
O diretor da Revista IMPRENSA,

Sinval de Itacarambi Leão, defendeu
que a sustentabilidade tem que ser
uma prática iniciada dentro das reda-
ções: "Não é somente uma questão de
mudar a pauta nos jornais, mas tam-
bém de tornar as empresas jornalísti-
cas socialmente responsáveis".

Os jornalistas ainda debateram
como deve ser abordada a responsa-
bilidade social na imprensa. Segun-
do Perin, editor do jornal carioca, os
veículos só vão fazer uma boa cober-
tura sobre o tema se acabarem com
o rótulo e introduzirem a questão na
cobertura de todos os assuntos.

Na mesma discussão, Oswal-
do Buarim, do Correio Braziliense,
concorda que as pautas têm que ser
pensadas em conjunto: "Como ficar
defendendo o crescimento veloz da
China em uma matéria e a sustenta-
bilidade em outra? As taxas da China
se dão em cima de um crescimento
totalmente insustentável", critica.

A platéia, por sua vez, cobrou
dos convidados ações mais diretas.
Questionou por que a responsabili-
dade social só estava sendo discutida
no âmbito das empresas, se a socie-
dade civil estava organizada contri-
buindo com ações e projetos. Além
disso, o público insistiu em dizer que
cabe somente ao jornalista fazer com
que o tema entre definitivamente nas
redações. Já os jornalistas, ainda que
dispostos a abrir mais espaços edito-
riais para a sustentabilidade, acredi-
tam que a abordagem deve estar para
além do arco-íris da boa notícia. «
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