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O planeta vive seu momento de aler
ta. Cresceu muito o espaço para repor
tagens e artigos sobre as necessidades 
mais urgentes dos povos das florestas, 
das populações urbanas e do meio am
biente. Ações e agressões, enfim, nada 
passa incólume pelos meios de comuni
cação. É nesse clima de manifestações 
e mobilizações que o Instituto Ethos 
criou o Programa Responsabilidade So
cial Empresarial (RSE) na Mídia, com
posto por duas frentes de trabalho: a 
Rede Ethos de Jornalismo, dedicada ao 
aprofundamento do debate em torno do 
tema; e a outra, representada pelo Prê
mio Ethos de Jornalismo, com foco no 
reconhecimento dos melhores trabalhos 
produzidos sobre RSE. 

"A responsabilidade social das em
presas é um tema, hoje, bem conhecido 
pelos veículos de comunicação. De 
1998 para cá, surgiram cadernos espe
ciais, seções e revistas especializadas 
sobre o tema que balizam a atuação das 
empresas nas práticas sustentáveis", 
observa Patrícia Saito, coordenadora 
do programa de Responsabilidade So
cial Empresarial. 

Em 2009, o Ethos promoveu a Con
ferência Internacional e o Debate RSE 
na Mídia: Empresas e Imprensa, onde se 
reuniram jornalistas e comunicadores 
de empresas para discutir os dilemas 
e a importância do estabelecimento de 
relações de confiança para fazer avançar 
o tema. Um debate no Paraná abordou a 
mobilização das redes (academia-jorna-
listas-empresas) pela sustentabilidade. 

Já o encontro do Pará trouxe à tona a 
cobertura da Amazônia, feita por jorna
listas de São Paulo e Belém. 

Independência e sustentabilidade 

"Como qualquer empresa, a de comu
nicação precisa gerir seu negócio olhando 
as demandas de mercado e, simultane
amente, as da sociedade. Atendendo 
todas as demandas devidamente bem, 
a empresa estará bem posicionada no 
mercado. Assim ela se fortalece, aumenta 
a independência — a independência eco
nômica em uma empresa de comunicação 
é fundamental para garantir, também, a 
sua independência para o trabalho de 
debate na sociedade", sustenta Paulo 
Itacaramby, vice-presidente do Institu
to Ethos. "A empresa de comunicação 
tem um produto, a informação, que é 
fundamental para que vivamos numa 
sociedade democrática, e necessário 
para a sociedade ser sustentável. Para a 
sociedade, é importante que a empresa 
de comunicação fortaleça cada vez mais a 
independência junto aos poderes públicos 
e econômicos", acrescenta. 

Nós temos, hoje, uma sociedade 
desequilibrada no desenvolvimento so
cial, ambiental, econômico. "Para que 
ela seja sustentável, é necessário que 
as empresas produzam retorno, não só 
para os investidores, financeiramente; 
precisam produzir retorno para todas 
as partes envolvidas nos processos e 
contribuem para o desenvolvimento sus
tentável. A empresa com essa meta, e 
com estratégia de negócio alinhada à 
estratégia da sociedade para atingir o 
desenvolvimento sustentável, tem um 
grau de responsabilidade social. É isso 
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que a sociedade demanda em relação 
ao mercado em geral", afirma. 

Auto-diagnóstico 

0 Ethos emprestou sua expertise à 
Associação Nacional de jornais (ANJ) e o 
resultado dessa parceria é o documento 
com indicadores setoriais para veículos 
de mídia (ver box). Olhar-se no espelho 
e usar de toda a franqueza para levantar 
pontos fortes e fracos. Aparentemente 
simples, porém, trata-se de apresentar 
uma cultura que não faz parte da histó
ria das empresas de comunicação. "Ser 
chamado a participar de um processo e 
adotar ferramentas cujo principal apelo 
é 'veja-se por dentro' é uma coisa nova, 
inclusive para nós, que organizamos a 
movimentação. Por isso, ainda precisa 
ser digerido pelo setor. Temos um lon
go caminho pela frente", avalia Clarice 
Lopez de Alda, diretora do Comitê de 
Responsabilidade Social da ANJ. 

"A dificuldade foi contemplar, nesse 

documento, as questões específicas do 
setor de jornais. Nessa primeira versão, 
muitos temas ainda ficaram de fora; por 
esse motivo, entendemos que estamos 
trabalhando com um piloto que precisa 
ser aprimorado e ampliado nas próximas 
edições", conta Patrícia Saito. 

Dois debates seguidos de oficinas, 
em 2008, deram o pontapé inicial para o 
trabalho de mobilização para que as em
presas utilizem esses indicadores como 
ferramenta de gestão, "Primeiro esquen
távamos a discussão sobre a importân
cia do tema na gestão das empresas de 
comunicação, e depois seguíamos com 
a oficina para esclarecer os conceitos e 
processos", enfatiza a coordenadora. 

Estadão sai na frente 

O Grupo Estado gradualmente amplia 
suas iniciativas relacionadas à sustenta
bilidade. Uma delas é a publicação do 
relatório de responsabilidade corporativa 
como uma prática anual. Segundo Rubens 
Prata Júnior, diretor de operações do 
Grupo Estado, "a organização preparou 
o Diagnóstico de Sustentabilidade, em 
parceria com a BSD Consulting, tendo 
como referência as diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI), mesmo modelo 
que a organização adota na elaboração de 
seu relatório de responsabilidade social". 
O Diagnóstico resultou na criação, no 
segundo semestre de 2008, de um Grupo 
de Trabalho (GT) de Sustentabilidade, 
formado por 13 funcionários e dois for
necedores de serviços. "O edifício-sede 

conta com água de reuso e captação de 
água de poços artesianos e trocamos o 
combustível da nossa frota de veículos, 
buscando reduzir os níveis de emissão 
de poluentes", conta Prata. 

A Rádio Eldorado, empresa do Grupo, 
recebeu o selo 'Nós plantamos árvores', 
da BCB/Key Associados, pela decisão de 
compensar a emissão anual de CO2 com 
o plantio de 700 mudas de árvores nativas 
da Mata Atlântica. "Consumo consciente 
e a prática de reciclagem entre o público 
interno, redução de impressão departa
mental, que contabilizou economia de 
mais de 300 mil páginas mês são outras 
iniciativas", exemplifica. 

SUA EMPRESA É RESPONSÁVEL? 

Os Indicadores Ethos de 
RSE são uma ferramenta 
de auto-diagnóstico e 
planejamento do estágio da 
empresa na incorporação 
da responsabilidade social 
empresarial. Pode ser 
aplicada periodicamente e 
está dividida em sete temas: 
valores, transparência e 
governança, público interno, 
meio ambiente, relações com 
fornecedores, consumidores e 

clientes, comunidade, governo 
e sociedade. Os Indicadores 
contemplam, além dos 
gerais, válidos para qualquer 
organização, indicadores 
específicos do setor de jornais 
— dados sobre treinamento, 
apoio jurídico e proteção 
aos jornalistas que cobrem 
áreas de risco. "0 objetivo 
dos Indicadores não é criar 
um ranking de empresas; 
justamente por isso, os 

resultados são confidenciais, 
para que a empresa não 
tenha a predisposição de 
responder o questionário 
já pensando em utilizá-
lo como uma ferramenta 
de marketing", ressalta 
Patrícia Saito, do Ethos. 
Também não há prêmio, 
selo ou certificado. Trata-se 
apenas de um instrumento 
de auto-avaliação. "Depois 
que a empresa responde, 

recebe um relatório de suas 
práticas de responsabilidade 
social empresarial. As que 
obtiveram as dez melhores 
notas gerais no questionário, 
são consideradas um grupo 
de referência e utilizadas 
para comparações entre os 
resultados do questionário." 
O preenchimento dos 
Indicadores Ethos de RSE 
pode ser feito pelo site 
www.indicadores.ethos.org.br 

http://www.indicadores.ethos.org.br
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