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unca o termo "sustentabilidade" foi tão

veiculado pelas redações ao redor do

mundo. Não, essa não é apenas uma frase

de efeito. Uma procura pelas palavras

"sustainability" e sua equivalente em por-

tuguês no Google News revela que apenas no ano

passado foram publicadas, no mundo todo, 57.300

notícias sobre o tema nos 4,5 mil veículos,, em inglês.

Em português, o total chega a 16.800 referências em

aproximadamente 1,5 mil veículos. Comparados à soma

de notícias de 2004, os números apontam um cresci-

mento de 131% de notícias veiculadas em inglês. Em

língua portuguesa, o aumento é ainda mais surpreen-

dente: 1.348%, em apenas quatro anos.

Os ambientalistas e militantes, historicamente

queixosos da falta de envolvimento da mídia no

debate acerca do futuro do planeta, não têm mais do

que reclamar. Antes circunscritas apenas a reporta-

gens especiais ou às editorias de meio ambiente,

questões como "sustentabilidade", "responsabilida-

de social" e "preocupação ambiental" atualmente

estão presentes em todas as editorias e, em espe-

cial, nos cadernos de economia e negócios.

Participaram da amostragem do "Ranking - As 50

empresas mais sustentáveis segundo a mídia" deste

ano as publicações Exame, Época Negócios, IstoÉ

Dinheiro, AméricaEconomia e a regional Amanhã, do

Rio Grande do Sul (veja quadro sobre presença do

tema nas revistas analisadas).

Agregado definitivamente às práticas corporati-

vas, o tema foi absorvido de forma intensa pela

imprensa. De projetos ligados ao ambiente, o noti-

ciário passou a focar ações de transparência e até

relacionamento com fornecedores. O aumento da

demanda foi acompanhado pela oferta e o resultado

dessa equação é que as empresas começaram a pre-

parar estratégias de divulgação específicas. "Chove

pautas para mim todo dia", admite Aline Ribeiro,

repórter da revista Época Negócios. Ela acredita que

o tema tem ganhado repercussão na imprensa como

reflexo da discussão em outros setores: governa-

mental, corporativo e sociedade civil.

Na contramão dessa análise, Eugênio Esber, diretor

de redação da revista Amanhã, publicação voltada para

o mercado da região Sul, afirma que o período de

euforia e de crescimento do número de matérias já é

passado: "O que eu percebo agora é a tentativa de

fazer abordagens mais inteligentes e fundamentadas".

Essa mesma visão é compartilhada por Ana Claudia

Herzog, repórter da Exame, que acredita ter havido

uma onda verde muito forte. Seu argumento é de que

as empresas sentiram-se pressionadas por causa da

concorrência, mas que, com a chegada da crise e a

retenção de capital por parte das companhias, a agita-

ção diminuiu. "Percebemos que as coisas caminham de

maneira mais racional, sem exageros. Como as empre-

sas estão com pouco dinheiro e há escassez de capital,

elas vão fazer aquilo que for necessário e o que tiver

sentido do ponto de vista dos negócios", diz Ana

Claudia, fundamentada numa matéria recente sobre o

atual momento da sustentabilidade corporativa.

INFORMAÇÃO DISTORCIDA
Para Esber, da Amanhã, poucas empresas têm sabi-

do trabalhar essas questões com relevância e perti-

nência. Para ele, ainda predomina na divulgação

"mais quantidade e menos qualidade". Para o editor-

executivo da revista AméricaEconomia, Dunês Sonego,

há quem aposte na ingenuidade dos jornalistas e
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tente dar grande visibilidade a pequenos projetos. No

entanto, ele afirma que "estamos começando a sepa-

rar o joio do trigo e a desconfiar da efetividade ou

dimensão dos projetos de sustentabilidade". Ele tam-

bém se posiciona a respeito do resultado obtido pelas

companhias: "Acho que as empresas com projetos

mais sérios nessa área são as que conseguem obter

ganhos competitivos com projetos sustentáveis".

Na opinião de Aline, da Época Negócios, a questão

da divulgação tem avançado porque muitas compa-

nhias deixaram de ver sustentabilidade apenas como

uma ação de marketing e passaram a encarar com

seriedade os projetos. Apesar disso, ela acredita que

existe uma grande dificuldade de transformar os

projetos em matérias sem que estas ganhem um tom

mais publicitário ou que valorizem demais a empre-

sa. "Quando vamos falar de ações positivas, ê natu-

ral que a gente mostre a ação em si e, se ela for [de

fato] positiva, vai acabar 'propagandeando'. O

importante, portanto, é sempre buscar o contrapon-

to. Nenhuma empresa faz tudo 100% correto, a

gente tem que ficar de olho sempre no todo."

Atenção redobrada também porque a tendência é

que cada vez mais os executivos se integrem às ações

das empresas, entendam o procedimento e se preparem

para falar sobre o assunto. "Eles já têm um discurso

bem afinado. Media training funciona", brinca Aline.

Opinião que não é compartilhada por Eugênio Esber: "A

grande maioria não está preparada, mistura conceitos,

valoriza o que é banal, um desastre. Mas atenção: há

gente preparadíssima. Infelizmente, uma minoria".

BUSCA POR SOLUÇÕES
Na disputa dos veículos por boas pautas e das empre-

sas por bons destaques é preciso ter cuidado. Fazendo o

mea culpa jornalístico, Eugênio Esber afirma que, apesar

da cobertura estar avançando, falta rigor na apuração de

causas e conseqüências das más posturas, ou seja, há

carência no critério de valorizar mais o relevante e menos

o sensacional, desvinculando jornalismo de ativismo.

Dunês Sonego concorda com o

colega e argumenta que é preciso

que os veículos e os jornalistas não

usem o assunto apenas como uma

forma de melhorar o relacionamen-

to com as empresas na busca por

anúncios publicitários. Para isso,

segundo ele, é necessário fazer uma

cobertura por um ponto de vista

pragmático, mostrando os efeitos

colaterais potenciais do descaso, a

redução de custos, melhoras de pro-

dutividade e diferenciais competiti-

vos, "principalmente dando visibili-

dade aos deslizes das empresas".

Analisando os resultados da pes-

quisa que originou o Ranking, é nítida a diferença

entre as matérias positivas e negativas. Na categoria

"Varejo", das cinco empresas que mais apareceram na

mídia - Wal-Mart, Starbucks, Magazine Luiza, Dell

Anno e Grupo Pão de Açúcar, respectivamente -

somente uma enfrentou decréscimo: a Wal-Mart que,

dos 10.466 pontos positivos que recebeu, foram des-

contados apenas 284. No caso das empresas

Siderúrgicas e Metalúrgicas e das Instituições

Financeiras, o resultado mostra com mais nitidez a

discrepância: nenhuma das cinco companhias mais

citadas de cada setor perdeu pontos.

Uma das mudanças que Aline considera funda-

mental na abordagem sobre sustentabilidade serve

como uma alternativa para que a cobertura fique

mais equilibrada. Segundo a repórter, o tema não

tem que se restringir a uma editoria, um caderno

ou um especial, mas sim estar presente em todas

as matérias. "Da mesma forma que, na minha rea-

lidade do mundo corporativo, perguntamos para o

executivo o faturamento da empresa, temos que

perguntar também o que ela faz para reduzir seus

impactos. A matéria não tem que ser verde para

tratar de sustentabilidade", finaliza.
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