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Noticiar a cada vez com mais destaque 
reportagens referentes à sustentabili

dade e responsabilidade social virou roti
na para os grandes grupos de comunica
ção nacionais. E, que também estão tor
nando as operações ecológica e social
mente mais condizentes com as crescen
tes demandas por preservação do plane
ta. Além do macroobjetivo de contribuir 
com a construção de um futuro melhor 
para a humanidade, as empresas visam 
metas mais pragmáticas, próprias da ini
ciativa privada. Entre as quais, adoção de 
práticas de governança corporativa atu
ais, avalizadas tanto pelo público-alvo 
quanto pelos investidores, assim como 
a construção de uma imagem institucio
nal positiva que contribua para ampliar 
a rentabilidade dos negócios e garanta a 
continuidade da empresa diante da no
va dinâmica do mercado. 

Na Rede Globo, Luis Erlanger, dire
tor da Central Globo de C o m u n i c a ç ã o 
( C G C ) , assinala que, por trás das telas, o 
tema sustentabilidade está no dia a dia 
da empresa. Ele enfatiza que faz parte 
do D N A institucional e está presente na 
grade de p r o g r a m a ç ã o desde a d é c a d a 
de 1960. Na opinião dele, a Central Glo
bo de Produção (CGP) , conhecida como 
Projac, exemplifica bem o quanto o grupo 
se empenha nessa empreitada ecológica. 
"Há várias ações que visam maior eficiên
cia nos processos produtivos e salvaguar
das ao meio ambiente, como a preserva
ção de um milhão de metros quadrados 
de área verde, coleta de água da chuva, 
utilização de mais de 200 carros elétricos 
não poluidores, reciclagem de papel, uso 

de madeira 100% controlada e implanta
ção da estação de tratamento de esgoto, 
com processamento de 200 mil litros de 
efluentes/dia" enumera Erlanger. 

Fora isso, o diretor da C G C acrescenta 
que a sede da empresa, juntamente com 
as unidades, segue orientações para reci
clar e reutilizar materiais como papel, ma
deira, lonas de cenário, além de racionali
zar o uso do ar-condicionado e dar desti
nação correta aos resíduos sólidos, entre 
outras recomendações. O executivo reafir
ma que as iniciativas socioambientais da 
Rede Globo envolvem não só a cabeça de 
rede, mas também as emissoras estadu
ais. E, cita a Globo Minas, que construiu 
um sistema de captação de água da chu
va; São Paulo, onde 65% dos veículos já 
são lavados a seco; Brasília, em que hou
ve a instalação de torneiras e caixas sani
tárias com temporizador, e Recife, região 

na qual a utilização de processo de reci
clagem e a destinação de resíduos sóli
dos foram revistas. 

Corren te do b e m 
Mesmo ressaltando que o meio TV é 

um segmento de baixo impacto ambiental 
comparando com outras indústrias, Erlan
ger considera importante que a empresa se 
engaje nessa corrente que objetiva a disse
minação de projetos socialmente respon
sáveis, que reduzam impactos negativos e 
ampliem os efeitos positivos sobre o meio 
ambiente. Ele identifica duas principais 
frentes nas quais a Globo atua. "A primei
ra, desafio comum a todo tipo de organi
zação, diz respeito à gestão das suas ope
rações. Na segunda frente, a mais relevante 
no nosso caso, não apenas pela qualidade, 
mas, principalmente, pelo alcance, está o 
nosso produto, o conteúdo que veiculamos, 

que pode ajudar a sociedade brasileira (e a 
de outros países) a se educar e a encontrar 
soluções às questões econômicas, sociais 
e ambientais que enfrenta" defende o pro
fissional, que entende a sustentabilidade 
como um conceito que vai além das ques
tões ambientais. Nesse sentido, ele cita o 
projeto Sagrado, programa que mostra a 
pluralidade religiosa do País. 

A Globo já recebeu algumas chancelas 
importantes aos projetos ecológicos. A CGP 
tem a certificação ISO 14001 porque pre
servou um milhão de metros quadrados 
de área verde, sendo que 400 mil metros 
quadrados foram recuperados. A TV Glo
bo Minas, que implementou a destinação 
adequada de 100% dos resíduos sólidos, 
também possui a mesma certificação de 
qualidade e de compromisso com a imple
mentação de práticas de sustentabilidade. 

Inserções que v a l e m R$ 715 mi lhões 
Há vários programas de TV que abor

d a m essa causa, observa Erlanger. Ele 
menciona ainda a veiculação gratuita que 
a Globo faz de campanhas sociais de enti
dades e organizações sem fins lucrativos, 
que só em 2011 foram equivalente a R$ 
715 milhões em investimento publicitá
rio. "Milhares de inserções gratuitas pró
prias e de terceiros tratam todos os anos 
de temas de interesse público, relacio
nados a assuntos variados" conta Erlan
ger ao lembrar que não pode deixar de se 
referir ao Criança Esperança, que apoia 
mais de dez projetos de educação e pre
servação ambiental, neste ano. Quanto 
à divulgação, a Globo publica duas pra
ticas ecologicamente corretas em relató
rios anuais e no portal Globo Cidadania 
- o programa conta agora com apresen
tação de Sandra Annenberg. 

Sem titubear, o presidente do Grupo 
Estado, Sílvio Genesini, afirma que o prin
cipal projeto de sustentabilidade da com
panhia é o trabalho jornalístico desen
volvido na área. "Como grupo de mídia, 
a responsabilidade social está ligada aos 
valores do bom jornalismo, que orientam 
a opinião pública e fortalecem a demo
cracia" esclarece. Ele destaca várias ações 
implantadas pelo Grupo Estado para in
serir aspectos sociais, ambientais e eco
nômicos na própria operação. 

Dentre os quais está o uso de embala
gens oxibiodegradáveis, que, embora não 
sejam definitivas, já representam ganho à 
preservação ambiental. Genesini aponta 
t a m b é m a c o m p e n s a ç ã o da emissão de 
C 0 2 , a modernização e a implementa
ção do C T P (Computer-to-Plate) no par
que gráfico, que possibilitou economizar 
o consumo de 160,5 mil metros de filmes e 
12,6 mil litros de revelador de filme. A em
presa mantém um programa de reciclagem 
empresarial, realiza campanhas internas 
de incentivo à economia de energia e pa
pel, reutiliza água, utiliza poço artesiano, 
faz tratamento de resíduos. Na área social, 
Genesini ressalta que, em 2010, foi criado o 
Programa de Inclusão e Capacitação, com 
oportunidades de trabalho para mais de 
cem profissionais com deficiência. 

0 preço do verde 
Em um levantamento rápido e infor

mal , o executivo cita algumas cifras — 
não todas — para dimensionar o quanto 
a empresa tem se empenhado em econo
mizar recursos naturais e emitir me-
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reportagem especial

nos poluentes. Em 2012, o Grupo Estado 
desembolsou R$ 4 milhões na implanta-
ção do CTP e outros R$ 200 mil para tra-
tamento de resíduos. “Todas as organiza-
ções devem olhar para impactos ambien-
tais e viabilizar melhorias”, recomenda Ge-
nesini, embora concorde em que ainda 
seja muito caro ser uma empresa susten-
tável no Brasil. “Temos pela frente muito 
aprendizado”, complementa.

Mesmo sendo caro ou barato, Genesi-
ni entende que as iniciativas devem ser 
legítimas e o compromisso permanente 
para garantir a continuidade do plane-
ta em situação melhor que a atual. “Não 
haverá futuro, se sociedade e organiza-
ções não estiverem atentas às ‘pegadas’ 
deixadas no meio ambiente e na própria 
sociedade. O grupo entende que a atua-
ção responsável é a única forma de pere-
nidade existente e pratica disseminação 
desses conceitos internamente, por meio 
de programas de educação ambiental e 
consumo consciente”, argumenta.

O executivo do Estadão admite não 
conseguir mapear a repercussão direta 
dessas empreitadas no negócio e ressalta 
que o benefício mais visível é a excelen-
te repercussão de reportagens sobre es-
ses temas. “A sociedade está muito mais 
consciente dos riscos ambientais e pas-
sa a cobrar ações efetivas das empresas. 
Um exemplo é a expectativa em relação à 
Rio +20”, indica. De acordo com Genesi-
ni, a conferência pode ser um ponto de-
cisório para o leitor mais atento a essas 
questões. Alerta, no entanto, que as bo-
as práticas devem ser pauta na empresa, 
independentemente da repercussão que 
o posicionamento tenha no mercado. “É 
um compromisso que devemos assumir 
com vistas à perenidade”, considera.

O principal canal de comunicação uti-
lizado pelo Grupo Estado para informar 
o público sobre as ações de sustentabili-
dade é o Relatório de Responsabilidade 
Corporativa. E Genesini comenta que o 
instrumento, que, em 2012, vai celebrar  
a sétima edição, é elaborado e distribuí-
do até o segundo semestre do ano e tra-
ta das principais questões do segmen-
to. Internamento, a empresa dissemina 
conceitos de sustentabilidade em bole-
tins periódicos que abordam assuntos 
como meio ambiente e utilização dos re-
cursos naturais, além de campanhas de 
incentivo ao uso racional dos materiais. 
“Esse trabalho permite que os funcioná-
rios conheçam os números do consumo 
nas empresas e fora delas. Entendemos 
que a mudança se faz inicialmente pe-
lo conhecimento, seguido da conscien-
tização”, acentua.

A partir desses princípios, ele afirma 
que a empresa conversa constantemente 
com os funcionários informando quan-
do o consumo cresce, o que pode indicar 
desperdício.  “No viés da conscientização 
social conduzimos em 2011, com o públi-
co interno, palestra sobre inclusão social, 
como parte da implementação do Pro-
grama de Inclusão e Capacitação”, conta.

Relacionamento saudável
O diálogo e a construção coletiva são 

dois dos principais pilares sobre os quais 
se desenvolvem os projetos de sustenta-
bilidade da Editora Abril, segundo ex-
plica Meire Fidelis, diretora de relações 
corporativas. Entre os quais, ela destaca 

O segmento gráfico, um dos meios 
mais cobrados com relação à adoção 
de práticas de responsabilidade 
social e de sustentabilidade, tenta 
reverter essa imagem que, conforme 
o presidente da Associação Brasileira 
da Indústria Gráfica (Abigraf), Fabio 
Arruda Mortara, é injusta. Nas 
palavras dele, o setor como um todo 
vem investindo há algumas décadas 
para reduzir o impacto negativo das 
atividades sobre o meio ambiente. 
“Atualmente, 100% do que é impresso 
no Brasil vem de florestas plantadas 
para esse fim”, garante. Mortara 
considera que algumas vezes o papel 
é vilanizado por outros setores, com  
mais pressa do que seriedade em 
transmitir  ao público a imagem de 
que a sua operação tem bases de 
sustentabilidade.

O executivo enfatiza que é preciso 
analisar toda a cadeia produtiva para 
mensurar com mais exatidão o quanto 
determinado setor prejudica o meio 
ambiente. “Ser eletrônico não implica  
ser ecologicamente equilibrado. Pode, 
inclusive, poluir mais do que outras 
indústrias cujas atividades provocam 
danos mais visíveis. Nessa conta 
também é preciso avaliar o que o setor 
está fazendo para amenizar ou mesmo 
anular eventuais danos causados”, 
observa. Mortara acredita que as 
demandas por papel permanecerão por 
um longo período. Cita a necessidade 
das escolas públicas de todo o País por 

Má ou boa impressão?

esse material e alguns segmentos cuja 
plataforma impressa continua sendo 
a base de negócios; e outros nichos 
nos quais o modelo comporta diversos 
suportes operacionais.

Mortara assinala que a Abigraf 
desenvolve várias ações de 
sustentabilidade, como o Prêmio 
Socioambiental, que está na segunda 
edição e estimula as gráficas a 

adotar boas práticas ecológicas 
e, socialmente, responsáveis. 
A entidade promove o Ciclo de 
Sustentabilidade, cujo objetivo 
é discutir novas tecnologias que 
possam aperfeiçoar os processos 
industriais, tornando-os mais 
eficientes quanto ao combate na 
emissão de poluentes. “Temos, cada 
vez mais, cases bem-sucedidos 
nessa área”, comenta Mortara, que 
acrescenta. “Atualmente, cerca 
de mil gráficas brasileiras têm os 
certificados de FSC e PEFC, dois 
dos mais importantes documentos 
que chancelam a implementação de 
processos industriais sustentáveis e 
o comprometimento das empresas 
em continuar investindo para reduzir 
ainda mais os danos à natureza.

O presidente da Abigraf cita, 
também, a campanha de valorização 
do papel e da comunicação 
impressa, lançada em 2009, e que 
continua sendo reeditada ano a 
ano. “O objetivo é informar, por 
meio de dados, o quanto imprimir 
no Brasil é sustentável e quais os 
principais investimentos feitos pelos 
empresários gráficos para contribuir 
com a preservação ambiental e que 
também implica preservação das 
suas empresas”, argumenta. A edição 
de 2012 da campanha será veiculada 
após a realização de uma pesquisa 
que vai avaliar a imagem do setor 
gráfico em todo o País.

a Gestão de Carbono, que inclui inventá-
rio, ações de redução e grupo de estudo.

Também fazem parte das estratégias 
ecológicas da Abril a publicação de rela-
tório de sustentabilidade, a elaboração de 
tabela socioambiental de algumas revis-
tas, nas quais são apresentados os recur-
sos, os processos e as ações de mitigação 

de impacto ao meio ambiente envolvidos 
em elaboração, impressão, entrega e des-
tinação da revista até chegar às mãos do 
leitor. Na parte gráfica, a executiva res-
salta as ações de gestão de resíduos e na 
área de logística, o programa Direção Cer-
ta, que foi desenvolvido para a melhoria 
contínua na rede de transportes. 

Além disso, Meire menciona que, re-
centemente, o Novo Edifício Abril, sede 
da empresa, recebeu o certificado Leed 
(Leadership in Energy and Environmen-
tal Design), pela adequação do prédio 
aos critérios de eficiência e sustentabili-
dade da ONG americana Green Building 
Council. “A Abril foi a primeira empresa 
de comunicação a aderir ao GHG Proto-
col, sistema de mensuração e publicação 
das emissões de gases de efeito estufa e 
possui ainda as certificações FSC (Forest 
Stewardship Council) e PEFC (Program-
me for the Endorsement of Forest Certifi-
cation) na Abril Gráfica. Certificados que 
atestam a origem de todo o papel utiliza-
do na produção de revistas”, lista.

Mesmo sem revelar quanto a empre-
sa vem investindo em projetos social-
mente responsáveis, Meire ressalta que o 
montante vem crescendo anualmente, até 
porque considera que a criação de novas 
ações e o aperfeiçoamento das existentes 
indicam que os recursos destinados a es-
ses setores têm se expandido. E pondera 
que a definição do que é caro ou barato 
fica mais fácil quando se entende que as 

empresas são corresponsáveis pelo pla-
neta. A partir disso, a executiva dispara. 
“É mais caro não ser sustentável.”

Com a atenção do público cada vez mais 
voltada a essas questões e a tendência de 
que aumente a parcela daqueles que só 
consomem produtos fabricados em bases 
sustentáveis, Meire diz que as empresas 
precisam adequar-se rapidamente a essas 
novas exigências do mercado. Mas consi-
dera que o maior benefício das ações com 
foco em sustentabilidade é o aprendizado 
que se adquire com elas. “O desenvolvi-
mento dessas ações possibilita a avaliação 
e a inovação dos nossos processos”, analisa.

Entre esses processos de aprendizagem 
corporativa, a executiva salienta que fun-
cionários envolvidos com o tema, orien-
tados pela Consultoria Amce Negócios 
Sustentáveis, formaram grupos de traba-
lhos para refletir sobre sustentabilidade. 
E o departamento dedicado ao tema na 
empresa faz encontros abertos com os 
funcionários para promover o diálogo 
que englobam questões socioambientais. 

A Abril é cautelosa na divulgação das 
ações de sustentabilidade. Meire assegura 
que o grupo só comunica resultados efe-
tivos. E ressalta que toda a comunicação 
das ações fica sob a responsabilidade da 
área de Sustentabilidade e passa por aná-
lise de consistência da consultoria exter-
na Amce, que acompanha o desenvolvi-
mento das ações de sustentabilidade do 
Grupo Abril.

Para Estadão, seu principal projeto na área é o 
conteúdo jornalístico que produz

Segmento gráfico quer reverter imagem 
negativa quanto à adoção de práticas verdes
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