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Aresponsabi l idade dos meios 
d e c o m u n i c a ç ã o e m i n f o r m a r 

e até educar a população sobre 
os prob lemas cl imáticos e sociais 
que o m u n d o v i v e hoje foi um 
dos pontos centrais do debate da 
comissão "Sustentabi l idade e co-
municação". Ex-ministra do Meio 
Ambiente e candidata a presiden-
te da Repúbl ica em 2 0 1 0 , M a r i n a 
S i lva part ic ipou do painel c o m o 
debatedora, l embrando sobre a 
necessidade da cr iação de novas 
políticas públ icas para enfren-
tar o problema do c l ima e sobre 

no Brasil. "Mesmo com os vetos 
da presidente Dilma, o problema 
não foi resolvido e em alguns ca-
sos se agravaram". Marina disse 
que o planeta está no vermelho 
e que "fazemos dele a nossa la-
trina". Segundo ela, a situação é 
muito grave para além da crise 
econômica, social e ambiental, já 
que temos uma crise política e de 
valores. "Essa crise faz com que a 
humanidade sacrifique a cadeia 
de milhares de anos que susten 
ta a vida para ganhar lucros em 
poucas décadas", frisou. 

de grande perplexidade e lem-
brando que sustentabilidade não 
pode ser utilizada como uma pa-
lavra banal, o jornalista e escritor 
André Trigueiro, da Rede Globo, 
comentou que a mídia em geral 
precisa perceber outra dimensão 
da notícia dentro do contexto am 
biental, para além das catástrofes 
ambientais, e destacou a era da 
democratização dos meios. 

"Existe uma pegada importan 
te que não necessariamente está 
atrelada a tragédias naturais. Há 
uma boa dimensão de notícias no 
mundo. Estamos vivendo uma 
democratização dos meios. Essa 
rede está definindo os caminhos 
da sustentabilidade", reforçou. No A ut
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necessidade da criação de novas 
políticas públicas para enfren-
tar o problema do clima e sobre 
a demanda das pessoas por uma 
agenda nova para o tema. Ressal-
tando que a sustentabilidade tem 
que fazer parte do dia a dia tanto 
do ponto de vista pessoal como 
institucional, incluindo empresas 
e governos, ela destacou o papel 
da mídia no processo. 

"Os meios de comunicação 
têm u m a enorme contribuição a 
dar, ao tornar visíveis os fatos pa-
ra as pessoas. É uma grande res-
ponsabilidade como mediadores, 
educadores. E com a internet está 
surgindo o ativismo autoral, res-
ponsável por movimentos como 
o 'Veta, Dilma' e a Primavera Ára-
be. Estamos vivendo com a inter-
net uma democracia prospectiva, 
com bilhões de seres humanos se 
expressando por meio das redes", 
definiu Marina. 

Ela citou que em muitas pes-
quisas a mídia brasileira aparece 
entre as que mais se preocupam e 
noticiam questões relacionadas às 
mudanças climáticas. Ao mesmo 
tempo, a ex-ministra afirmou que 
existem muitos retrocessos, como 
a aprovação do Código Florestal 

CONSCIENTIZAÇ%h
Com a frase "a conscientização é 
o caminho e a responsabilidade é 
de todos", o presidente executivo 
da Abril, Fábio Barbosa, trouxe 
uma visão mais empresarial do 
tema, destacando que os jovens 
lideram um movimento forte pa-
ra que as empresas adotem as me-
lhores práticas dentro do conceito 
da sustentabilidade. 

"Não adianta falar de u m a coi-
sa e não fazer na prática. Isso vai 
cair na rede. Pesquisas mostram 
que os jovens estão muito mais 
envolvidos com o tema. A susten-
tabilidade entra na pauta dos con-
sumidores de forma nunca vista 
antes", disse. 

Ele ressaltou também que a 
sustentabilidade já está associada 
à trajetória de crescimento e reno-
vação de grandes empresas, que 
dão certo, fazendo a coisa certa. 
"Existem muitas empresas que já 
adotam as melhores práticas se-
guindo normas e leis ambientais 
e trabalhistas", falou. O executivo 
citou ainda dados de pesquisas 
que mostram que as empresas 
que adotaram práticas sustentá-
veis nos Estados Unidos tiveram 
um crescimento maior nos lucros. 

Definindo o momento como 

entanto, ele questiona se os veícu-
los estão comunicando de forma 
clara essas mudanças estruturais 
importantes. "Eu tenho minhas 
dúvidas se estamos fazendo isso 
bem. Não é exagero dizer que o 
jornalista exerce função na área 
de educação. Somos educadores 
informais". 

Para Trigueiro, a sustentabili-
dade deveria ser o eixo de todas 
as políticas públicas e do planeja-
mento estratégico das empresas. 
"Quando a gente trata de susten-
tabilidade extrapola a agenda, fa-
la de outro projeto de civilização, 
outro modelo de desenvolvimen-
to, não apenas dos meios de pro-
dução, mas de novos padrões de 
consumo, do que é ensinado nas 
escolas". 

O presidente da comissão, José 
Carlos de Salles Gomes Neto, do 
Grupo M & M , apresentou as teses 
sugeridas. A primeira delas, que é 
a criação de uma campanha anu-
al de engajamento com mudança 
de tema a cada ano, causou boa 
repercussão no mercado. Veja a 
íntegra das teses aprovadas pela 
comissão nesta página. 
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Fonte: Propmark, São Paulo, ano 45, n. 2402, p. 33, 4 jun. 2012.




