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eocupação das
volvimento sustentável
um diferencial para
impulsiona as suas
Por Camila Viegas-Lee, de Nova York

De duas, uma. Ou os bárbaros
ficaram mais sensíveis ou a tão falada
preocupação com a sustentabilidade
global se tornou efetivamente um
bom negócio. Os bárbaros - do livro
"Barbarians at the Gate", que aborda
os trâmites da histórica aquisição,
por US$ 31 bilhões, da RJR Nabisco
pelos investidores da Kohlberg Kravis
Roberts & Co., em 1989 - propuseram
recentemente pagar US$ 45 bilhões, em
parceria com a Texas Pacific Group, pela
principal central de geração de energia
elétrica do Texas, a TXU Corp. No entanto,
antes mesmo de fechar o negócio, já
anunciaram a suspensão de 8 das 11
plantas que seriam construídas, alegando
que "fariam mal ao meio ambiente". Em
vez disso, decidiram investir em energia
alternativa. Mais uma vez, a KKR está
liderando a maior aquisição de empresa
de todos os tempos e é difícil acreditar
que os líderes desse fundo de private
equity, conhecido pela agressividade
comercial, estejam pensando apenas
na preservação ambiental.

O professor de políticas públicas,
responsabilidade corporativa, finanças
e economia do curso de Pós-Graduação
em Negócios da Universidade de
Columbia, em Nova York, Geoffrey Heal,
lança luz sobre a decisão da KKR. "A
conservação ambiental, tradicionalmente
justificada em base moral e ética, deve
ser vista como uma vitória econômica",
afirma. Ele dirige, ao lado de dois
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um novo tempo

dos economistas mais renomados do
mundo, Jeffrey Sachs e Joseph Stiglitz,
um dos mais respeitados programas
de doutoramento dos Estados Unidos
em desenvolvimento sustentável e
acredita que "as empresas devem
adotar uma visão de longo prazo e se
questionar sobre como suas ações de
hoje serão vistas daqui a 10 ou 15 anos"
(leia entrevista na pág. 10).

Certamente as colocações do professor
Heal e as estratégias da KKR refletem uma
espécie de preocupação que está passando
a dominar o dia-a-dia de corporações
em todo o mundo. Na maioria dos
países de economias mais desenvolvidas,
as questões relacionadas com
preservação ambiental, responsabilidade
social, governança corporativa e
comportamento ético já compõem a
agenda de empresas que buscam, muito
mais do que um diferencial competitivo,
a criação de condições objetivas para
concretizar seus planos de crescimento e
suas estratégias de relacionamento com
os mais diversos públicos de interesse.

Todas essas preocupações estão
hoje embaladas no conceito de
"desenvolvimento sustentável",
uma expressão que começou a ser
incorporada mundialmente há exatos
20 anos, por ocasião do lançamento do
relatório "Nosso Futuro Comum", que
estabeleceria as bases para a orientação
das políticas de desenvolvimento
responsável, sob o endosso da Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente da
Organização das Nações Unidas (ONU).
Foi a presidente dessa Comissão, a
primeira-ministra norueguesa Gro
Brudtland, quem criaria uma definição
bastante simples para esse conceito.
Na visão dela, "sustentabilidade é o
atendimento das necessidades das
gerações atuais sem comprometer
a capacidade de atendimento das
gerações futuras". No meio corporativo,
a sustentabilidade adquire inúmeras
formas de expressão, mas todas implicam
a capacidade das empresas em construir
condições para garantir a continuidade
do seu empreendimento, gerenciando
os impactos de curto e longo prazos de

suas ações sobre o meio ambiente, a
economia e a sociedade como um todo.

O caso da Interface Inc., empresa
norte-americana que se tornou líder
mundial na produção de carpetes
modulares, é exemplar dessa nova era
do desenvolvimento, especialmente por
suas ações voltadas a um dos pilares
da sustentabilidade: a preservação
ambiental. Foi fundada por Ray Anderson
em Atlanta, Geórgia, em 1973, época
em que ele modestamente "queria
apenas sobreviver", sem preocupações
elevadas com o futuro do planeta. No
início dos anos 90, Anderson já presidia
uma das maiores fábricas de carpetes do
mundo, que gerava anualmente US$ 1
bilhão em receita, cerca de 900 tipos de
poluente e centenas de galões de água
desperdiçada. Em 1994, um consumidor
lhe perguntou qual era a política da
Interface para o meio ambiente e
Anderson se limitou a responder que
todo o processo industrial estava de
acordo com a lei. Mais tarde, percebeu
que seguir a lei não era o bastante.
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Na mesma época, leu "The Ecology of
Commerce", de Paul Hawkens, e sentiu
o que chama de "um aperto no peito".
O livro abordava a responsabilidade dos
industriais na destruição do planeta.
Desde então, Anderson começou a
reduzir o desperdício e conservar energia
por meio de reciclagem. A fábrica de
LaGrange, no Estado da Geórgia, que
jogava fora 6 toneladas de bordas de
carpete por ano, interrompeu totalmente
o desperdício em 1997. Em Guilford,
Maine, computadores mais eficientes
foram instalados, evitando a emissão de
monóxido de carbono. Novidade recente
é o uso de nylon biodegradável a partir
de milho, tecnologia desenvolvida por
um fornecedor a pedido da Interface.

Para John Wells, presidente da Interface
Américas, braço da multinacional para as
Américas do Norte e do Sul, "promover
a competitividade entre fornecedores
é também uma forma de contribuir
para o meio ambiente", enfatizando
a necessidade de se considerar os
impactos gerados ao longo de toda a
cadeia na qual a empresa está envolvida.
"Uma vez por ano, reunimos na mesma
sala todos os fornecedores e explicamos
nossos objetivos. Depois, fechamos
negócio com aqueles que investem
em pesquisa e desenvolvem produtos
ecológicos. Os fornecedores, por sua
vez, também se beneficiam porque
podem oferecer esses produtos a outras
empresas", conta Well.

No Brasil, onde a Interface ainda não
tem fábricas, mas está "em meio a um
estudo para averiguar a viabilização
de uma", já plantou cerca de 24 mil
árvores desde 2005 e, segundo o diretor
de Marketing e Comunicações para
a América Latina, Luciano Bonini, a
iniciativa chamada "Florestas do Futuro"
não apenas está ajudando a preservar
rios da Mata Atlântica, como também
"aumentou significativamente as vendas
no País porque muitas empresas estão
exigindo produtos feitos com uma
'consciência verde'".

Para Wells, em face de desastres como
o furacão Katrina e o tsunami ocorrido
no sudeste asiático em 2004, a procura
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por produtos ecológicos será cada vez
maior e empresas em todas as áreas vão
correr para suprir essa demanda. "Mas
será um paradoxo se elas mesmas não se
preocuparem com o ambiente. Questões
de transparência e responsabilidade
já estão em pauta e a porta está se
fechando para aqueles que não prestam
atenção nisso", avalia. O equilíbrio
entre benefícios de longo e curto prazos
representa, na opinião de Wells, o
maior desafio de quem busca implantar
um sistema sustentável. "Somos uma
empresa de capital aberto e, por isso,
sofremos pressão (da Bolsa de Valores)
de Wall Street", diz. "Queremos ser uma
empresa completamente sustentável até
2020, mas também nos preocupamos

com os números do próximo trimestre.
Por isso, pensamos muito bem antes de
tomar nossas decisões."

Entre as gigantes que cravaram seu
nome na lista das pioneiras da causa
ambiental, está a 3M, desenvolvedora
de tecnologias para uma ampla gama
de produtos. Katherine Reed, vice-
presidente para as Operações do Meio
Ambiente, Saúde e Segurança da 3M,
fala da conveniência de se dar um passo
de cada vez. "Sustentabilidade é um
objetivo de longo prazo e pequenas
decisões tomadas todos os dias geram
resultados extraordinários em dez anos."
Em 1976, quando Livio DeSimone, que
já havia presidido a empresa no Brasil,

assumiu a presidência da 3M global, ele
lançou um projeto chamado "Pollution
Prevention Pays" ("Prevenir Poluição
Vale a Pena"), envolvendo funcionários
de todos os níveis hierárquicos. Segundo
Reed, cada país exige uma solução
inovadora única. No Japão, por exemplo,
o espaço físico é escasso. Em vez de usar
grandes áreas para aterros sanitários,
a fábrica da 3M japonesa instituiu um
programa de desperdício zero, que prevê
a reciclagem de todos os materiais.

No Brasil, um dos desafios da 3M
dizia respeito à disposição correta dos
solventes empregados na fabricação
de produtos como fitas adesivas,
filmes, post-its e outros. "Mesmo sem

sustentabilidade, com a implementação de
ações positivas para todos os negócios da
empresa", argumenta Vianna.

"Para se tornarem sustentáveis, as
empresas precisam estruturar e monitorar
sistemas integrados para coordenar
suas atividades de responsabilidade
social e ambiental, contando sempre
com uma avaliação independente
desses programas, a fim de identificar
processos e situações críticas e verificar
a conformidade das operações com as
melhores práticas", complementa o sócio
da Deloitte, que também é vice-presidente
da Câmara de Comércio Internacional
(CCI) e coordenador da Comissão de
Desenvolvimento Sustentável e Energia
da entidade no Brasil.

O compromisso com a sustentabilidade
envolve também a capacidade de
comunicar adequadamente as ações
desenvolvidas. É com esse objetivo que
se desenvolvem os chamados relatórios
de responsabilidade socioambiental e
de sustentabilidade das empresas, os
quais devem fornecer informações não
apenas financeiras, mas apresentar o
desempenho da corporação a partir de
uma abordagem integrada. A elaboração
desses relatórios deve ser precedida de
um amplo diagnóstico para a definição
de controles, a coleta de informações e
a avaliação de questões como os riscos
ambientais e de segurança no trabalho,
considerando também o reflexo dessas
ações na sociedade. Ives Müller ressalta a
necessidade de desenvolver esses processos
de reporte com base em modelos já
consolidados e reconhecidos pelo mercado,
como o Global Reporting Initiative (GRI),
que estabelece diretrizes padronizadas

para a elaboração de relatórios de
Sustentabilidade. "É preciso aplicar
uma abordagem ampla e sistêmica para
apresentar a performance da organização
a partir de todos os ângulos, do financeiro
ao socioambiental, demonstrando aos
públicos interessados como a empresa está
organizada do ponto de vista dos seus
propósitos de Sustentabilidade."

Investimentos e oportunidades
As preocupações de Müller e Vianna, da
Deloitte, justificam, de alguma forma,
o crescente investimento das empresas
brasileiras em áreas como a de controle
ambiental, que foi ampliado, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), de R$ 2,2 bilhões para R$ 4,1
bilhões no período 1997-2002 (último ano
sobre o qual há dados consolidados). O País
já conta com 13 fundos de investimento
sustentáveis, administrados por sete bancos.
Compostos por empresas com práticas
socioambientais comprovadamente
adequadas, o patrimônio somado desses
fundos já é superior a R$ 1,3 bilhão.

Contudo, ainda há muito a ser feito,
não apenas pelo mero cumprimento
de normas, mas principalmente como
um aproveitamento de oportunidades.
Exemplo disso está nos incentivos que
algumas instituições financeiras oferecem,
incluindo as de fomento, às empresas
que contam com práticas socialmente
responsáveis na concessão de crédito. O
Banco de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), por exemplo, admite prover
até 100% das necessidades de capital,
com taxas mais atrativas, para as empresas
que possuem projetos ligados à área de
meio ambiente ou modernização da sua
linha de produção. As próprias instituições

financeiras seguem um conjunto de
diretrizes voluntárias, conhecidas como
"Princípios do Equador", passando a
cumprir determinações do Banco Mundial
e da Corporação Financeira Internacional
(IFC), que definem responsabilidades
quanto ao financiamento de projetos. As
oportunidades geradas nos tempos da
sustentabilidade corporativa são muito
amplas e estão se tornando cada vez mais
sofisticadas, como o que também se vê no
processo de comercialização de créditos de
carbono (leia a respeito nas págs. 8 e 9).

Para Ricardo Voltolini, editor-chefe
da revista Idéia Social, uma das mais
importantes do setor, é certo que "a
maior parte das empresas brasileiras
ainda não alcançou o estágio de
sustentabilidade". Ele classifica o
caminho rumo à sustentabilidade em
três etapas básicas: o primeiro deles é o
da pré-responsabilidade social, no qual
a organização ainda não se dá conta da
importância dessa questão; o segundo é
o da cidadania corporativa, que ocorre
quando ela desenvolve alguns planos de
ações socioambientais; o terceiro e mais
elevado é alcançado somente por empresas
que incorporam a responsabilidade social
como parte do seu negócio. De acordo
com Voltolini, entre as organizações que
já alcançaram esse estágio, está a Natura,
uma das mais reconhecidas no campo das
práticas sustentáveis. Ele chama atenção
para um projeto da Natura realizado no
Pará, que consistiu na instalação de uma
planta industrial. "Para conduzir o projeto,
a Natura reuniu a população local (que
produz insumos a partir de matérias-
primas) e a transformou em parceira
efetiva do negócio, ensinando a manusear
os recursos de forma sustentável.
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exigência do governo, começamos a
substituir esses solventes por materiais
biodegradáveis", explica Reed. "A
iniciativa saiu mais barata do que
instalar filtros, tornou nossos produtos
mais consistentes e exigiu menos
investimento inicial em tecnologia",
conta. "Quando criamos um produto,
esperamos que ele tenha um ciclo de
vida de pelo menos 10 ou 20 anos e,
para isso, a sustentabilidade ambiental
deve ser levada em conta desde a fase
de pesquisa e desenvolvimento", afirma.

Para Pat Tiernan, vice-presidente de
Responsabilidade Ambiental, Social e
Corporativa da Hewlett-Packard (HP),
"a transparência é um elemento crítico
para o sucesso de qualquer empresa,
especialmente em se tratando de
liderança ambiental". A HP é reconhecida
por conduzir um dos maiores serviços
de reuso e reciclagem do mundo, que
abrange também produtos fabricados
por outras empresas. Em 2005, a HP
recuperou mais de 45% do volume
total de hardwares acolhidos pelas três
maiores vendedoras de computadores
pessoais da época. Foram 74 milhões
de quilos - o equivalente a quase 500
aviões Jumbo - contra 54 da IBM e 36 da
Dell, de acordo com relatórios publicados
pelas duas empresas. "Desde 1987,
a HP reciclou mais de 417 milhões de
quilos em produtos no mundo inteiro e
esperamos superar o equivalente a 454
milhões de quilos cumulativos até o final
de 2007", diz Tiernan. Na fábrica, a HP
mudou o desenho de seus computadores
para que certas partes possam ser
removidas facilmente, evitando pintura
quando possível, marcando com clareza
os componentes perigosos e publicando
informações sobre desmontagem para
alguns produtos. A organização também
mantém um programa educativo
sobre questões ecológicas relativas
à tecnologia, batizado de "Entre no
Círculo da Tecnologia", que pretende
atingir 12 milhões de professores e
estudantes nos Estados Unidos.

Camila Viegas-Lee é
correspondente do jornal
O Estado de S. Paulo,
com passagens por
veículos como Wall Street
Journal, Valor Econômico,
Folha de S. Paulo,
O Globo e telejornais das
TVs Globo e Cultura

Créditos para um mundo responsável
Os ventos da sustentabilidade
trouxeram não apenas obrigações e
metas a serem cumpridas, mas também
oportunidades de negócios até então
inéditas, em particular, para empresas
de países emergentes, como o Brasil.
Entre elas, está o chamado Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL),
instituído pelo Protocolo de Quioto,
em vigor desde 2005, que tem como
objetivo a redução da emissão de gases
poluentes na atmosfera. Pelo MDL, as
empresas sediadas nos países signatários
do Protocolo e que têm obrigações a
cumprir em suas emissões podem abater
parte de suas responsabilidades por
meio da compra de créditos de carbono.
Esses créditos de carbono podem ser
adquiridos na forma de investimentos em
projetos ambientalmente sustentáveis
conduzidos por empresas de países
como o Brasil. Assim, uma indústria
brasileira que implementa um projeto
que comprovadamente reduz a emissão
de gases causadores do efeito estufa ao
longo de seu processo de produção pode
captar recursos de corporações do exterior,
vendendo créditos de carbono gerados
pela redução obtida internamente. Um
relatório do Banco Mundial, de maio
de 2007, aponta que o mercado global
de carbono triplicou de 2005 para 2006,
alcançando US$ 30 bilhões.

O Brasil, terceiro país no ranking mundial
do MDL, com mais de 220 projetos
- atrás somente de China e índia - está
mergulhando cada vez mais nesse oceano
de oportunidades. O País tem potencial
para movimentar US$ 1,2 bilhão em
créditos de carbono em 2012, de acordo
com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que lançou
recentemente um programa para a
criação de fundos mútuos fechados de
investimento para apoiar projetos capazes
de gerar créditos de carbono negociados
no mercado internacional. Em São Paulo, a
Bolsa de Mercadoria & Futuros (BM&F) está
inaugurando o primeiro leilão para a venda
de créditos de carbono da Prefeitura de São
Paulo gerados pela redução da emissão de
gases em um aterro sanitário da cidade.
Por sua vez, a Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp) firmou parceria
para orientar suas empresas associadas a
aderir a esses projetos.

Entre os grandes palcos mundiais da
negociação de créditos de carbono, está a
Chicago Climate Exchange (CCX), a Bolsa
de Valores paradoxalmente sediada no país
mais poluidor do mundo e que não aderiu
ao Protocolo de Quioto. Criada há quatro
anos, a CCX já conta com cerca de 325
membros, que incluem de organizações
não governamentais a multinacionais,
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algumas delas têm conseguido transformar
seus riscos em oportunidades. Para citar
um exemplo, 40% das emissões globais
de gases causadores do efeito estufa vêm
de empresas do setor de energia. Em
contrapartida, 69% dos projetos brasileiros
que seguem os padrões do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (leia a respeito no
quadro abaixo) são da indústria energética.

Na América Latina, algumas das grandes
corporações brasileiras, além de diversas
médias e pequenas empresas, têm
assumido a liderança desse processo, como
aponta o levantamento da Management
& Excellence (M&E), empresa espanhola
que elabora um rating de desempenho
com base em quesitos como ética,
transparência, responsabilidade social,
governança corporativa e sustentabilidade.
O último ranking da M&E aponta que,
entre as 50 maiores companhias de capital
aberto da região - excluindo as instituições
financeiras -, as brasileiras estão no topo.
Sete das dez de melhor pontuação são
do País: Petrobras - segunda companhia
mais sustentável do mundo na indústria de

petróleo e gás, atrás somente da Shell -,
CPFL, Arcelor, Aracruz, Natura, Eletropaulo
e Gol. Confirmando as previsões, dois
terços das empresas que obtiveram notas
acima da média são dos segmentos de
petróleo, gás, energia elétrica e indústrias
manufatureiras.

Maior empresa da América Latina,
com mais de 247 mil acionistas, 62 mil
funcionários diretos e lucro líquido de
quase R$ 26 bilhões, a liderança da
Petrobras se expressa em outros rankings
e índices. A companhia figura no índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa) e no
Dow Jones Sustainability Index (DJSI), da
Bolsa de Nova York, ampliando seu acesso
a um mercado potencial de investidores
em empresas social e ambientalmente
responsáveis, estimado pela ONU em
mais de US$ 4 trilhões. Além disso, um
relatório do banco Goldman Sachs aponta
a empresa entre as seis do segmento de
energia recomendadas para investimento
sustentável. Em 2006, os investimentos da
Petrobras em projetos sociais, ambientais,

culturais e esportivos totalizaram
R$ 591 milhões. "A entrada da companhia
nos índices de sustentabilidade revela o
reconhecimento do mercado pelo nosso
trabalho", afirma Sue Vianna, gerente
setorial de Orientações e Práticas de
Responsabilidade Social da Petrobras.

De acordo com Sue Vianna, a questão da
sustentabilidade faz parte do objetivo
de negócio da companhia. "Em nossa
estratégia, crescimento e rentabilidade
estão no mesmo pilar da responsabilidade
social e ambiental, que também faz
parte da nossa visão e missão. Este é um
posicionamento bem claro. A Petrobras
aplica nessa área uma gestão integrada,
ética e transparente e, por isso, todas as
unidades de negócios e de serviços têm
de desdobrar as iniciativas voltadas à
sustentabilidade", afirma, ressaltando
as ações do programa "Petrobras Fome
Zero" - que já atendeu a mais de 10
milhões de pessoas, a partir de 18 mil
parcerias - e do programa "Petrobras
Ambiental", que inclui a preservação da
água e da biodiversidade marinha.

algumas das quais, brasileiras. Em
entrevista à Mundo Corporativo, o
chairman e chief-executive officer (CEO)
da CCX, Richard Sandor, fala da presença
e das perspectivas das empresas nacionais
que hoje investem nesse mercado.

Qual sua avaliação sobre a participação
das empresas brasileiras na CCX?
Temos sido muito bem-sucedidos na
atração de empresas brasileiras. Klabin,
Aracruz, Suzano, Cenibra e VCP vieram
representando o setor de papel e celulose,
enquanto Petroflex e Rhodia, o segmento
químico. Temos interesse em outras

corporações também. O Brasil é um dos
países de maior representação na CCX e
essas companhias têm avançado muito e
assumido um incrível papel de liderança.
Elas aderiram a um acordo de redução de
suas emissões de gases-e se submeteram a
uma auditoria independente feita por um
dos principais reguladores financeiros do
mundo, a NASD (National Association of
Securities Dealers, entidade que fiscaliza
os agentes envolvidos na negociação de
títulos e valores mobiliários), responsável
por regular, por exemplo, a NASDAQ
(Bolsa eletrônica dos Estados Unidos).
Elas estão liderando pelo exemplo e
mostrando que se tornar expert em todos
os aspectos do mercado de carbono, como
monitoramento, verificação, comércio e
auditoria, tem um valor institucional e de
negócios sem paralelo no mundo de hoje.

Que outros benefícios a CCX pode
proporcionar às empresas brasileiras?
A CCX pode ter um impacto positivo
incentivando projetos ambientais no
Brasil. Ela pode oferecer padronização
e transparência para os brasileiros
participarem ativamente do emergente
mercado de carbono. E os benefícios
ambientais e financeiros para o País podem
ser significantes. No médio ou longo prazo,
mais capital humano será criado para
trabalhar nesse campo. Vemos no futuro
a oportunidade de trabalhar ainda mais
próximo dos setores público e privado no
Brasil para alcançar essa meta. O Brasil está

muito bem posicionado para se beneficiar
do mercado internacional de carbono.
Tem um território enorme, com muitas
oportunidades em energias renováveis.

O que as empresas podem esperar desse
mundo pós-Protocolo de Quioto?
Um mundo com restrição ao carbono
trará muitas oportunidades, mas também
muitos riscos. O risco da mudança climática
cria novas oportunidades nos negócios
e desafios que resultam em grandes
impactos em setores e regiões. São riscos
físicos, políticos, legais, reputacionais
e de competitividade. A maneira como
uma empresa gerencia a sua exposição
ao carbono pode criar ou destruir valor
perante seus públicos-alvo. Portanto,
cada vez mais, investidores e analistas
estão atentos ao que as corporações estão
fazendo em relação às questões do carbono
e da mudança climática. As transações
envolvendo carbono têm potencial para se
tornar o maior mercado de commodities do
mundo. Estamos assistindo à convergência
dos mercados de capital e ambiental e
essa tendência deve se intensificar. Muitos
analistas acreditam que os US$ 30 bilhões
projetados para esse mercado subestimam
o seu real tamanho, porque é difícil
quantificar as transações privadas e esse
valor não inclui os mercados voluntários.
O mercado europeu de carbono, por
exemplo, está crescendo a uma taxa mais
alta do que o mercado financeiro de
derivativos em seus primórdios.
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A notícia insustentável
Os gestores de algumas empresas
acreditam que boa parte dos
jornalistas não está preparada para
diferenciar as ações que realmente
são originárias da atuação socialmente
responsável daquelas que não passam
de um mero esforço de marketing. E eles
têm razão. Ainda não se desenvolveu
no jornalismo brasileiro, salvo exceções,
uma tradição de cobertura das
ações do chamado "terceiro setor",
sendo muitas vezes confundidas com
iniciativas eminentemente filantrópicas

e dissociadas do
compromisso com a

sustentabilidade.

São raras as
reportagens na

mídia que avaliam
corretamente a

sustentabilidade refletida
na dimensão dos negócios,

desde a origem até a colocação
dos produtos no mercado.

O tema é recente na sociedade
brasileira e muitos jornalistas consideram
que fazer reportagens sobre isso não
tem a mesma importância do que
abordar outros assuntos de interesse
público. Outros jornalistas ainda temem
ser surpreendidos pela suspeita de que
levam alguma vantagem pessoal ao falar
desta ou daquela ação, que sempre
está associada a uma empresa ou a
uma marca.

Por sua vez, os gestores das empresas
não entendem qual o critério que
se emprega para transformar uma
informação em notícia e julgam
apressadamente os veículos de
comunicação. Usam e abusam do
conhecimento que têm de pessoas das
empresas jornalísticas ou mesmo da
força de serem grandes anunciantes
para conseguir espaço para o que
julgam que deve ser divulgado. Essa
estratégia não tem sustentabilidade
jornalística: a informação de que
houve pressão para se produzir certa
reportagem se dissemina e o troco
costuma não demorar.

O que falta para que mais reportagens
relacionadas à sustentabilidade e à
responsabilidade socioambiental sejam
realizadas pelos veículos de comunicação
é a elaboração de boas pautas (seleção
de fatos e abordagens que mereçam
se transformar em matérias jornalísticas)
que interessem aos profissionais
da imprensa e à mídia em geral.
Geralmente, os massudos relatórios de
balanço social de empresas que chegam
às redações são empilhados em algum
canto, à espera de alguém que se
habilite a ler e tirar de lá alguma
pauta interessante. Sem pauta, não
há matéria.

A notícia não deve ser publicada nem
por favor, nem por pressão, mas porque
contém ações de interesse público e
que, por isso, merecem ser divulgadas,
considerando que uma das missões do
jornalismo é contar para uma parte da
sociedade o que a outra está fazendo.
Lindos folders com crianças sorrindo,
fotos de pessoas lendo livros e grupos
de funcionários em salas de treinamento
já não motivam mais. É preciso inovar
na divulgação e comunicação de ações
de responsabilidade socioambiental para
que elas ganhem ampla repercussão na
sociedade e, com isso, sejam replicadas
por outras empresas.

Algumas ações repercutem mais do
que outras, como o compromisso de
garantir que, em todas as unidades de
uma determinada empresa e em toda a
cadeia produtiva, não exista nenhuma
espécie de trabalho escravo. No entanto,
notícias como esta já foram amplamente
noticiadas, ainda que constem do
relatório social. É preciso novidade.
Uma vez desenvolvida uma reportagem
sobre o tema em um setor, ele perde
o interesse da imprensa e é necessário
gerar novas pautas.

A melhor divulgação depende
também da seleção de temas inéditos.
Não se pode esquecer que, segundo
Mark Twain (escritor norte-americano,
1935-1910), jornalismo é a arte de

separar o joio do trigo. E publicar o
joio. Jornalista quer joio, quer um furo
de reportagem, um fato novo, algo
que, ao publicar, provoque alguma
reação social.

Portanto, não se pode esperar uma
reportagem que conte, por exemplo,
que uma empresa implanta, em todas
as suas unidades, padrões de excelência
em saúde e segurança, segundo as
normas, com o objetivo de buscar
o fim, dos acidentes de trabalho e
garantir que os seus subcontratadores
também adotem os mesmos padrões.
Afinal, isso é o mínimo que exigem
a lei e a responsabilidade social. O
manual "Rede Ethos de Jornalismo"
ensina que a responsabilidade
socioambiental está além do que a
empresa deve fazer por obrigação legal.
Cumprir a lei não faz uma empresa
socialmente responsável. Por isso, é
preciso mais para virar notícia e ganhar
a primeira página.

Não há má vontade na divulgação
de ações sócio-reponsáveis na mídia.
O que há é um descompasso entre a
geração de pautas e sua transformação
em reportagens. É preciso que o setor
de comunicação da empresa tenha
com esses temas o mesmo empenho
dedicado à divulgação de outras ações
das áreas econômica, financeira ou
industrial. Nem mais, nem menos.

Para a sociedade, é importante que
a mídia abra espaço para ações de
responsabilidade socioambiental. É
uma das formas de se educar, replicar
ações e contribuir para a construção
de uma sociedade mais humana, justa
e conservacionista. Para as empresas,
a divulgação reforça a marca e dá

credibilidade aos
seus produtos e
serviços. Todos
ganham.

Heródoto Barbeiro
é jornalista e atua
pela rádio CBN e
TV Cultura
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Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, ano 5, n. 17, p. 4-11, 3 trim. 2007.




