
Mídia dividida entre
o ético e o apelativo
Programação da TV ainda escorrega, mas já sinaliza avanços no compromisso com a sociedade

Por João Paulo Nucci

Reflexo do pior e do melhor da
sociedade, a mídia vai aos

poucos reconhecendo seu papel
de formadora de opinião e indu-
tora de comportamentos ao ado-
tar e patrocinar práticas de res-
ponsabilidade social. A televisão,
presente em 96% dos lares brasi-
leiros e única fonte de informa-
ção e entretenimento para uma
grossa camada da população, reú-
ne as mais avançadas experiên-

Nádia: o velho e o novo na mesma TV

cias nesse âmbito, embora o nível
da programação de uma maneira
geral ainda esteja distante do ideal.
Na imprensa escrita o compro-
misso com a sociedade parece
bem resolvido, até pelo surgimen-
to de publicações especializadas
na cobertura do terceiro setor.

"Na televisão, temos o velho e
o novo caminhando juntos", ava-

lia a publicitária Nádia Rebouças,
da Rebouças & Associados. "Ao
mesmo tempo que vemos um
Globo Repórter sobre prostitui-
ção infantil maravilhoso, o pro-
grama Zorra Total lamentavel-
mente permanece no ar", exem-
plifica. De qualquer forma, é re-
conhecidamente bem-sucedido o
esforço feito pela Rede Globo nos
últimos anos para adequar sua
programação aos novos tempos.
Até a apresentadora Xuxa, nos
estertores de sua popularidade,
produziu uma atração de teor edu-
cativo. A veiculação de campa-
nhas de interesse público é cons-
tante na grade; temas antigamen-
te tidos como tabu - como o
homossexualismo, o preconcei-
to racial e o alcoolismo — são
discutidos abertamente por per-
sonagens de novelas; e o jornalis-
mo adota um tom sóbrio e respei-
toso, longe do sensacionalismo.

"Nos últimos três anos houve
um pequeno avanço na qualida-
de da programação das redes de
televisão graças ao controle so-
cial", atesta o promotor Sérgio
Suyama, do Ministério Público
Federal de São Paulo, que partici-
pa de um grupo de monitora-
mento a abusos contra os direitos
humanos cometidos pelas emis-
soras. "Nossos focos principais
são os comportamentos precon-
ceituosos e a violação dos direi-
tos dos presos", afirma. A mesma
tela que transmite o Criança Es-
perança ou o Teleton, dois exem-
plos bem-sucedidos de campa-

nhas filantrópicas, pode
transmitir mensagem de
ódio aos homossexuais, en-
trevistas forjadas com cri-
minosos e a demonização
de práticas religiosas.

Num meio tão podero-
so quanto a televisão co-
mercial, o desafio é conse-
guir conciliar o apelo po-
pular com qualidade de
programação. A tentação
pela banalização muitas ve-
zes vence a parada e traz
conseqüências trágicas
para a formação da cons- Leal Filho: programação sem atrativos

Responsabilidade Social

ciência do telespectador. "A Glo-
bo tem avançado consideravel-
mente. Toda sua filosofia, desde
o slogan até a gestão, é pensada
para criar um ambiente de inte-
ração com o brasileiro. Nas ou-
tras redes existem alguns mo-
mentos positivos, mas instituci-
onalmente não tem surgido nada
significativo", avalia Ricardo Gui-
marães, presidente da Thymus
Branding, que tem as Organiza-
ções Globo entre seus clientes.

Os programas policiais do fi-
nal de tarde, embora resistam fir-
mes no ar, estão perdendo anun-
ciantes, tempo de exibição e im-
portância nas grades das emisso-
ras. Outrora tidas como prioritá-
rias, atrações desse tipo são cam-
peãs nos abusos contra os direi-
tos humanos. Cenas de suicidas,
exposição indiscriminada de pre-
sos, incitação à violência contra
marginais, tudo de ruim já foi
assunto deles. O lado bom da
história é que a pressão social — e
não algum tipo de censura oficial
ou ordem superior — tem feito a
correção de rumo. Os que ainda
vão ao ar passaram a tomar mais
cuidados, embora de vez em quan-
do tropecem na ética num nível
acima do desejável.

Também contribuiu para essa
tomada de consciência dos veícu-
los a pressão exercida pela campa-
nha "Quem financia a baixaria é
contra a cidadania", coordenada
pelo deputado federal Orlando
Fantazzini(PT-SP) e composta por
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Basile: sintoma de mudança na sociedade

servido por uma programação de
qualidade", avalia o acadêmico.

As televisões públicas brasilei-
ras, que deveriam puxar a fila do
alto nível, sofrem com os baixos
índices de audiência, a politização
de seus quadros diretivos e a falta
de investimentos. A Rede Cultura
atingiu o mais próximo já imagi-
nado do ideal no

pela quinta vez em
2004 (a periodici-
dade é anual). A pu-
blicação criou um
sistema de classifi-
cação das compa-
nhias que investem
em projetos sociais,
com base nos indi-
cadores determina-
dos pelo Instituto
Ethos de Empresas e
Responsabilidade

Social. Em 2000, pri-
meiro ano da emprei-
tada, 500 projetos foram avaliados.
Na edição mais recente as compa-
nhias listadas no guia tocavam mais
de 800 ações sociais.

"O Guia Exame é o sintoma de
que algo mudou na sociedade bra-
sileira", diz Sidnei Basile, diretor

Parece que o Brasil - ou ao
menos uma parcela dele -finalmen-
te despertou para o tema Responsa-
bilidade Social Nos últimos anos,
empresas nacionais se tornaram
mais sensíveis ao assunto. Como
diria um amigo meu, não interessa
se a empresa está se tornando social-
mente mais responsável por pressão
ou por, finalmente, perceber que o
mundo não muda se nós não muda-
mos. O que interessa é ser social-
mente responsável e pronto.

Nenhuma mudança comporta-
mental individual ou coletiva co-
meça do zero. Não apagamos nos-
sos hábitos e atitudes e passamos a
agir de maneira totalmente dife-
rente de uma hora para a outra.
Usamos nossas bases culturais para
implementar os próximos passos.
Aderimos um novo comportamen-
to a antigos comportamentos, cria-
mos pequenas adaptações e damos
continuidade ao que já estávamos
fazendo. É como reformar uma
casa: se vamos construir um novo
andar, tentamos ao máximo apro-
veitar os alicerces originais e só
fazemos mudanças estruturais se o
risco de cair tudo for grande de-
mais. É um comportamento comum
em nossa sociedade.

Precisamos estar atentos a essa
característica comportamental sem-
pre que resolvermos admitir novas
posturas dentro das empresas. Algu-
mas mudanças são de base, mexem
com a fundação da casa, e a responsa-
bilidade social é uma delas. O que tem
acontecido nos últimos tempos é que
vemos algumas dimensões sociais se-
rem fortalecidas e outras não, justa-
mente em decorrência de característi-
cas sociais do Pais.

Vivemos numa sociedade com for-
te tendência ao assistencialismo. Para
a maioria das pessoas, ele se confunde
com a Responsabilidade Social. No
universo empresarial vemos um sem-
número de organizações que investem
na ação social distribuindo cestas
básicas ou escolhendo uma determi-
nada causa e colaborando financeira-
mente com ela. E não há nada de
errado com isso. O problema é quan-
do apenas essa vertente assistencialis-
ta acontece.

Para que haja Responsabilidade
Social é necessário um fluxo multidi-
recional entre três dimensões: a em-
presa, a sociedade e o indivíduo. O
que tem acontecido é que a conexão
empresa—sociedade tem se fortaleci-
do, e numa via de mão única, assis-
tencialista. Vemos pouco movimento

nas outras conexões. O indivíduo, no
caso o profissional, parece não es-
tar contemplado nas ações sociais
da empresa. Sempre me pergunto
por que, quando falamos em "aju-
dar ao próximo", de nunca é o
realmente próximo, mas sim aque-
le que está distante. Como se fosse
mais fácil orientar nossas ações aos
sobreviventes do
Tsunami em vez de
colaborar com nos-
so vizinho de mesa.

Curiosamente o
próprio indivíduo
também é pouco res-
ponsável em relação
a si próprio ou à em-
presa. Cuida menos
do que deveria de sua
saúde, carreira e fa-
mília, e muitas vezes
tem atitudes profissionais irresponsá-
veis, pouco se importando com o que
elas irão acarretar em médio prazo
para a organização em que trabalha.
O imediatismo predomina.

A sociedade e seus (nossos) repre-
sentantes também assumem atitudes
que não podem ser consideradas soci-
almente responsáveis em relação às
empresas, ao aumentar insistentemen-
te os encargos e oferecer poucas opor-

tunidades de crescimento para as or-
ganizações. Linhas de crédito escas-
sas, baixo fomento das pequenas em-
presas acabam gerando sonegação,
criando um ciclo vicioso, e acabamos
não sabendo mais quem é a vítima e
quem é o algoz.

Existe muito a caminhar nessa
área. E, no planejamento estratégico

da transformação
da empresa numa
entidade socialmen-
te responsável, é fun-
damental que vis-
lumbremos essas
três dimensões para
não corrermos o ris-
co de fortalecer de-
mais apenas uma
das conexões. É pre-
ciso saber de ante-
mão quais serão os

próximos passos e como iremos dá-
los. Para pessoas desassistidas soci-
almente sempre será importante es-
tendermos a mão e acolhermos. Mas
o profissional que trabalha na em-
presa também deverá fazer parte de
nossa atenção. Fortalecendo uma
relação socialmente responsável com
nossos próprios colaboradores e en-
tendendo essa relação como a base
da construção de uma comunidade

orientada e alinhada para ações inte-
gradas, conseguiremos ter maior
impacto e obter melhores resulta-
dos. Isso não significa que tenha-
mos de fazer com que os colabora-
dores fiquem mais atentos aos nos-
sos objetivos, criando mecanismos
de engajamento e comprometimen-
to deles. O próximo passo para o

fortalecimento da Responsabilida-
de Social Empresarial passa pelo
descobrimento do indivíduo (aque-
le que já faz parte do monte de
CPFs que um CNPJ é) e pela cons-
trução de uma ação comunitária
socialmente responsável com ele.
Tenho certeza de que boa parte dos
profissionais de uma empresa de-
senvolve ações sociais para as quais
os gestores ainda não prestaram a
devida atenção — muitas vezes as
desconhecem completamente-e são
surpreendidos na ocasião da desco-
berta. E a experiência tem mostra-
do que isso realmente ocorre.

A empresa precisa potencializar
as ações de seus indivíduos buscan-
do uma solução coletiva. Proble-
mas coletivos devem ser resolvidos
coletivamente.

Diretor da UmaCentral
Comunicação e Marketing
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As três dimensões da Responsabilidade Social Empresarial

diversas organizações não
governamentais. Criada há
dois anos, a campanha rece-
be queixas de telespectado-
res, verifica se os abusos
apontados são pertinentes
e solta, a cada dois meses, a
lista dos programas citados.
Em janeiro deste ano, pela
primeira vez desde que foi
criada, a lista negra incluiu
os nomes dos patrocinado-
res das atrações considera-
das nefastas. Até janeiro de 2005
haviam sido registradas 16 mil de-
núncias. "O telespectador, ao con-
trário do consumidor, não tem
para quem reclamar quando se
sente aviltado. A campanha cum-
pre esse papel", diz o parlamentar.

Para o professor de comuni-
cação Laurindo Leal Filho, que
coordena o Observatório Brasi-
leiro de Mídia, ainda pior do que

a baixaria é a mesmi-
ce das atrações dos
canais comerciais. "A
grande maioria das
pessoas não possui te-
levisão a cabo e, portan-
to, fica restrita aos ca-
nais abertos que copiam
as programações uns dos
outros", diz. "É uma falá-
cia dizer que esse proble-
ma se resolve no controle
remoto. Se a pessoa desliga
a televisão por falta de op-
ção, ela está renunciando a
um direito de cidadão garan-
tido pela Constituição de ser

Brasil em meados dos anos
90, quando sua programa-
ção infantil chegou a rivali-
zar em audiência com os
canais comerciais — em ter-
mos de qualidade, a Cultu-
ra dava um banho na con-
corrência. Hoje, em crise
financeira, o canal mantém
a proposta de realizar o te-
lejornalismo voltado para
a comunidade. Sem recur-
sos, a tentativa pode ser

considerada quase heróica.

Na mídia impressa, os desta-
ques são as publicações surgidas

' especialmente para falar de res-
ponsabilidade social. Nesse meio
destaca-se o Guia Exame de Cida-
dania Corporativa, da Editora
Abril, publicado

institucionais da Abril. Na visão
do executivo, as companhias to-
maram consciência de seu papel
na sociedade quando perceberam
que visar apenas ao lucro pode
trazer conseqüências desastrosas,
como os recentes escândalos fi-
nanceiros nos Estados Unidos. "A
economia de mercado tende à
anarquia e ao caos se não estiver
conectada à sociedade que a sus-
tenta", avalia. A Carta Capital tam-
bém aposta no filão da respon-
sabilidade social corporativa e,
no ano passado, desmembrou
o tema da pesquisa anual rea-
lizada em parceria com a In-
terScience para detectar as
empresas mais admiradas
do Brasil. A intenção é pu-
blicar o ranking, liderado
pela onipresente Natura,
todos os anos. Quem qui-
ser desbancar a empresa
de cosméticos da lide-
rança que se habilite.


