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Resumo 

No ano 2000, o então intitulado Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa nasce sob uma 
nova temática que estava entrando no cotidiano das empresas: a responsabilidade social. 
Em 2007, a publicação passa a ser nomeada como Guia Exame de Sustentabilidade, tendo o 
fazer empresarial norteado por essa palavra de ordem. O motivo da publicação é divulgar as 
melhores práticas de responsabilidade social nacionais e escolher as chamadas ‘empresas-
modelo’, modalizando o fazer empresarial. Nesse artigo, avaliaremos as mudanças expostas 
nos textos verbo-visuais das capas, pois essas sintetizam o conteúdo editorial de cada 
edição. Entre argumentos passionais, apresentados na construção da “boa cidadania”, e 
inteligíveis, pela “sustentabilidade”, as capas do Guia Exame entoam a voz de um cínico 
fiador, que indica o equilíbrio natureza/capital, como única alternativa possível. 
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Introdução 

A partir da década de 1970, a problemática ambiental ganhou força nos debates 

políticos internacionais. O primeiro grande marco foi a elaboração do relatório “os limites 

do crescimento”, encomendado pelo Clube de Roma a uma equipe do MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) que usou o sistema World3 para simular as consequências da 

produção posta em xeque diante da evidente finitude recursos naturais. As últimas décadas 

do séc. XX foram marcadas por várias situações de crises ambientais locais que fez o meio 

ambiente ser uma das maiores preocupações da opinião pública, o que tornou mais forte a 

voz do discurso ecológico. Do ideal do “ecodesenvolvimento”3 emerge o conceito de 

“desenvolvimento sustentável”, que se tornou amplamente propagado por meio do 

Relatório Brundtland (1987), Our Commom Future, caracterizando um desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades da geração atual, sem comprometer as necessidades das 

gerações futuras. Esse conceito ganhou ampla ressonância e esteve  no centro dos debates 

do Rio 92 (RAYNAUT et al., 2000). 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Ciência, Meio Ambiente e Sociedade do XV Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, e-mail: camilabfb@gmail.com 
3 “Desenvolvimento endógeno e dependendo de suas próprias forças, submetido à lógica das necessidades do conjunto da 
população, consciente da sua dimensão ecológica e buscando estabelecer uma relação de harmonia entre o homem e a 
natureza” (Sachs, 1980, apud NOGUEIRA; CHAVES, 2005, p. 134). 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 2 

John Elkington (2001), especialista frequentemente mencionado por Exame em seus 

textos, e também colunista do periódico, cunhou o termo triple bottom line, três pilares do 

que chamou de sustentabilidade: ambiental, social e econômico. A sustentabilidade para 

Elkington é o equilíbrio entre esses pilares. As empresas, segundo o autor, deveriam atuar 

de maneira responsável buscando a sustentabilidade como modelo para estabilizar o 

mercado e contornar a crise socioambiental. Isso somado ao cenário de limite de 

crescimento, em que para manter o sucesso nos negócios era preciso repensar o papel da 

empresa, que “são as únicas organizações com recursos, tecnologia, alcance global e 

motivação para alcançar a sustentabilidade” (ELKINGTON, 2001, p. 75). A 

sustentabilidade, nasce então, em um discurso de mercado. 

Ancorado ao ideal do desenvolvimento sustentável, termo “boa cidadania 

corporativa” é oriundo da “cidadania empresarial”, termo esse que ganhou grande 

repercussão quando proferido em um discurso  do então presidente dos EUA, Bill Clinton, 

feito em uma conferência que promovia o conceito de cidadania corporativa (1996), em que 

o mesmo enfatizou os cinco princípios cidadania empresarial: ambientes de trabalho 

favoráveis aos empregados; seguro saúde e plano de previdência; segurança no trabalho; 

investimento nos empregados; e parceria com os empregados. Ampliando a ação de 

parceria com stakeholders, Rohden considera que empresa-cidadã é “aquela que não foge 

aos compromissos de trabalhar para a melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade” 

(ROHDEN apud TOMEI et al., 2000, p.46) e que o conceito de cidadania empresarial 

abarca a corresponsabilidade da empresa pelos problemas sociais. A empresa-cidadã, 

ultrapassando objetivos de obtenção de lucro, atua de forma proativa na transformação 

sociedade e do desenvolvimento do bem comum. Em busca de uma análise conceitual 

comparativa Tomei (et al., 2000) apresenta que a origem do termo cidadania empresarial 

vem da filantropia estratégica, em que as empresas avaliam seus investimentos e ações 

estratégicas para maximizar os retornos para investidores, colaboradores e comunidades em 

que atuam.  

 
O conceito cidadania empresarial foi incorporado à literatura muito posteriormente 
ao conceito de responsabilidade social corporativa, o que poderia ser interpretado 
como uma nova etiqueta a um conceito já existente. Entretanto, cidadania 
empresarial também vem apresentando vertentes tanto instrumentais quanto 
normativas. Por um lado, a literatura sobre cidadania empresarial, a qual só muito 
recentemente tem recebido maior atenção, vem destacando a gestão das relações da 
empresa com dois grupos de stakeholders: os empregados pela empresa e a 
comunidade em que a empresa está inserida. Aqui a preocupação é com a gestão dos 
recursos humanos e das relações comunitárias, gestão essa que vem repercutir, 
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respectivamente, nos resultados operacionais e econômicos e na qualidade de 
inserção da empresa e sua imagem junto ao público (TOMEI et al., 2000, p.12). 

 

 

Guia Exame – Da Boa Cidadania à Sustentabilidade 

A revista Exame foi selecionada como base para o objeto de estudo, pois, segundo o 

Instituto Verificador de Circulação (IVC/ abril.2015), esta é a publicação líder do segmento 

negócios. Com 186.396 de tiragem quinzenal4, a revista Exame se autodefine como: “A 

maior e mais influente revista de negócios e economia do país” (PUBLIABRIL5). O 

periódico tem como missão “levar à comunidade de negócios informação e análises 

aprofundadas sobre temas como estratégia, marketing, gestão, consumo, finanças, recursos 

humanos e tecnologia” (idem), abordando os assuntos que, segundo Exame, são 

indispensáveis às decisões de negócios. 

Periódico fundado pela Editora Abril no ano de 1967, a revista Exame tem hoje 

publicações esporádicas de temáticas específicas, como a publicação bimestral Exame 

PME, voltada para pequenas empresas; Exame CEO (Chiefs Executives Officers), para os 

dirigentes das empresas; Exame Melhores e Maiores, em que a revista classifica as mil 

maiores empresas do país; Guia 150 melhores empresas para você trabalhar, em que 

aponta as empresas com melhores gestões de empregados; e o Guia Exame, que apresenta 

práticas empresariais de sustentabilidade e as empresas que melhor as usam em seus 

negócios. 

Criado no ano 2000, o então intitulado Guia de Boa Cidadania Corporativa nasce 

sob uma nova temática que estava entrando no cotidiano das empresas: a responsabilidade 

social. Segundo a revista, naquela virada do século, o conceito de responsabilidade social 

ainda era embrionário nas empresas, mas, atenta a uma nova tendência de mercado 

mundial, a revista Exame partiu na frente e lançou a primeira publicação nacional que trata, 

segundo ela, com profundidade a temática da responsabilidade social e ambiental das 

empresas. Desde suas primeiras edições há nas páginas do Guia a divulgação da pesquisa 

feita por Exame envolvendo, como o enunciador afirma, as maiores empresas do país que 

voluntariamente buscaram participar com a intenção de entrar no ranking. O motivo da 

publicação, que segundo a revista era pioneira nacional e internacionalmente, era 

“identificar, avaliar e divulgar as melhores práticas de responsabilidade social adotadas 

                                                
4 Fonte: IVC Abr/2015. 
5 PUBLIABRIL, Guia Exame De Sustentabilidade. Disponível em: <http://www.publiabril.com.br/upload 
/files/0000/1514/Guia_EXAME_Sustentabilidade__Publiabril.pdf >Acesso em 10 de dezembro de 2104. 
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pelas companhias no Brasil e escolher, após essa análise, as chamadas ‘empresas-modelo’” 

(PUBLIABRIL). 

Primeiro contato do Guia com o leitor, as capas sintetizam o conteúdo editorial de 

cada edição, cumprindo o papel de informar e persuadir o leitor ao consumo simbólico de 

seus textos. A cena apresentada na capa inicia o processo de incorporação do ethos por 

parte do enunciatário. As escolhas linguísticas e gráficas (compositivas) apresentam o 

mundo no qual o texto está inscrito, como também posicionamento do fiador desse 

discurso. Magalhães (2003), em seus estudos sobre mídias segmentadas semanais, nos fala 

desse duplo objetivo das capas: 
As capas das revistas, como espaços de materialidades discursivas, são lugares em 
que se encenam e insinuam atos e fatos imagísticos, rituais de sedução, persuasão e 
informatividades, segundo pontos de vista, maneiras de perceber (e fazer ver/ler) 
plástica e linguisticamente o mundo (MAGALHÃES, 2003, p. 63). 

 
O “quadro de referência” (CHARAUDEAU, 2006) é mostrado no primeiro 

momento de atenção dos leitores. Assumindo a cena englobante, genérica em uma 

cenografia, o leitor em potencial é interpelado a primeira ação em direção a aceitação do 

contrato de comunicação: a compra da publicação. Aceitando como seu o recorte ideológico 

do Guia. Para tanto, a sedução se faz na construção de um percurso euforizante dos objetos 

de valor, ou disforizante aos valores antagônicos ao discurso. 

O Guia Exame passou por uma reforma editorial quando mudou a metodologia para 

a escolha das empresas-modelo. No ano de 2007, o Guia deixou de se chamar Guia de Boa 

Cidadania Corporativa para ser denominado Guia de Sustentabilidade, o que segundo a 

enunciação não foi uma mudança meramente semântica. De fato, a publicação mudou o 

foco de suas temáticas, antes tendo clara predominância de matérias que abordavam temas 

sociais e depois da reformulação editorial o foco tornou-se as temáticas ambientais. 

Propomos agora uma breve análise das capas, para demonstrarmos como a cidadania 

corporativa e a sustentabilidade foram construídas nas capas do Guia. 
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Figura 01: Capas do Guia Exame da Boa Cidadania Corporativa, 2002 e 2003 respectivamente. 

 

Nas primeiras edições do Guia Exame, ainda nominado de Guia da boa cidadania 

corporativa, as capas constroem uma imagem de “empresa do bem”, notando-se aqui um 

esforço na constituição de um ethos benevolente, amparado no campo semântico da 

epieíkeia (EGGS, 2008). A empresa é representada pela figura do executivo, leitor-ideal da 

publicação, identificado pelos índices: uso do terno, gravata e maleta. O executivo é o 

portador da boa ação, sintetizada pelo coração, símbolo universal de amor e afeto. Na capa 

de 2002, temos um homem trajando um terno preto, semiflexionado, carregando com leve 

dificuldade um enorme coração vermelho. Apesar da aparente dificuldade apresentada na 

inclinação de seu corpo, o homem não demonstra em sua face que tem algum problema em 

segurar o grande coração. O homem representado é sujeito de ação, metaforicamente 

portador do que seria a “boa cidadania corporativa”. 

O percurso de euforização da “boa cidadania corporativa” é apresentado de forma 

bastante semelhante no ano seguinte, 2003, em que o executivo, agora sem face, traz em sua 

maleta o coração com a legenda “Guia da boa cidadania corporativa”. Pelo posicionamento 

da mão do executivo, ele abriu a maleta para indicar ao leitor seu segredo, mostrando o que 

antes estava escondido pelas travas da bolsa. A figura do executivo leva o leitor ideal, 

também executivo, para dentro do cenário construído nas capas. O leitor-executivo se 

identifica com tal figura, pois ela é sua projeção, ele é o sujeito que “carrega” a boa 

cidadania corporativa, e com ela, o guia de ação. 

A imagem benevolente da empresa também foi representada, em outras edições, 

pela união de figuras iconográficas humanas de braços dados, semelhantes a uma ciranda 

— dança de roda de origem portuguesa que no Brasil é reconhecida como uma brincadeira 

infantil. Como característica principal dessa dança há a circularidade em torno de um eixo. 
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Organizados em círculo, as figuras humanas não obedecem a uma hierarquia, promovendo 

um sentido de unidade. A metáfora de união, representada pela ciranda, faz analogia à ação 

entre diversos setores em prol de um objetivo comum. Um todo feito pela diversidade, mas 

sem distinção, sem hierarquia. No ano de 2005, o “eixo” ao redor do qual a ciranda gira é 

representado pelo planeta, como se as pessoas que o rodeiam o protegessem, cercando o 

elemento central. No plano verbal, a quantificação do número de projetos apresentados nas 

páginas da revista é evidenciado, promovendo uma relação entre a imagem e o texto. Ao 

fundo há cores quentes, expansivas, do amarelo ao vermelho, que por seu índice de 

saturação e luminosidade demonstram vibração, ação. 

 

 
Figura 02: Capas do Guia Exame da Boa Cidadania Corporativa,  

2000, 2004, 2005 e 2006, respectivamente. 
 

 
 Nesse primeiro momento editorial, há um esforço em constituir uma boa imagem 

moral do enunciador e da empresa-cidadã, constituindo o caminho para o objeto de valor, o 

sucesso empresarial (alcançado com ações responsáveis). Apesar de ser um conceito já 

propagado no âmbito empresarial, a sustentabilidade não aparece aqui de forma direta, 

como conjunto de estratégias de ecoeficiência, para o equilíbrio dos três pilares, mas como 

apelo emocional. O dever-fazer da empresa está relacionado à moral social. O sentido de 

empresa-cidadã sutura uma construção discursiva-ideológica. A empresa-cidadã, 

promovendo uma imagem positiva da empresa, ignora a degradação ambiental e encobre os 

discursos das correntes antagonistas — culto ao silvestre e ecologismo dos pobres (ALIER, 

2009). Os questionamentos sociais são suturados pela imagem de “boa empresa” que, 

reconhece seu papel social e atua para o bem comum apontando para um futuro melhor. 

Com a inversão sintomal, a empresa-cidadã tampona momentaneamente o furo do discurso 

liberal-capitalista, encobrindo essa falha e mantendo a noção desenvolvimento, agora 
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sustentável. Na auto-descrição da capa de 2001, exposta no editorial do Guia, podemos 

perceber como esse efeito de sentido da “empresa do bem” é constituído pela enunciação. 

 
O girassol que ilustra a capa desta segunda edição do GUIA DE BOA CIDADANIA 
CORPORATIVA traz consigo uma porção de simbologias. Pode significar a ligação 
entre diversos elos da sociedade em torno de um objetivo comum. Pode, também, 
representar a vitalidade e a busca pela luz, pela transparência. Empresas socialmente 
responsáveis, são como girassóis. Acreditam na importância que cada parceiro com 
o qual se relacionam. Buscam a transparência. Creem no desenvolvimento de um 
negócio melhor, no progresso e na sociedade. Em momentos de conturbação política 
e econômica, de insegurança, incerteza e perplexidade — momentos como os que 
vivemos em 2001 —, valores como esses são uma espécie de aposta no futuro e na 
perenidade. (GUIA DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, 2001, p. 04) 

 

 
Figura 03: Capa do Guia Exame da Boa Cidadania Corporativa, 2001. 

 

Caminhando para uma inversão sintomal, fetichizada, a boa cidadania corporativa 

foi rebatizada no Guia como sustentabilidade, mais eficiente e instrumentalizada. A partir 

da reforma editorial, o Guia deslocou o sentido de responsabilidade corporativa para a 

sustentabilidade, o que se evidenciou em sua nova metodologia, nas temáticas abordadas 

nas matérias e, também, nas escolhas compositivas da capa.  

Demonstrado explicitamente pelo maior impacto da tipografia, como maior peso, 

escala e amplo contraste cromático, a palavra sustentabilidade aparece em todas as capas 

em clara evidência na hierarquia visual. Em grande parte das edições, índices de natureza 

(como árvores e folhas) são apresentados em representações fotográficas ou ilustrativas. Em 

oposição a um ethos pautado na moral, o ethos neutro, hexis, o enunciador se demonstra 

sabedor de estratégias para superar as crises sociais e ambientais, essa segunda, a partir de 

então, toma primeiro plano nas tematizações da publicação. Árvores e folhas são os 
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elementos visuais de maior incidência, porém descontextualizados do meio natural. O 

código cromático de maior frequência é o uso da cor verde representando o meio ambiente.  

 

 
Figura 04: Capas do Guia Exame de Sustentabilidade, 2007, 2009, respectivamente. 

 

 
Figura 05: Capas do Guia Exame de Sustentabilidade, 2011 e 2012, respectivamente. 

 

Base de uma árvore única, a sustentabilidade do Guia Exame é o elemento de 

relação entre as empresas-modelo e o meio ambiente, representado pelo índice de natureza. 

A analogia com o meio ambiente, sintetizada pelo elemento simbólico árvore, também 

aparece nas edições dos anos 2008 e 2013, em que as árvores são representadas por uma 

ilustração vetorial. O elemento figurativo natural, a planta, é reconstruído por meio de 

palavras e ícones representativos do universo simbólico da sustentabilidade, como 

momentos desse discurso. 
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Figura 06: Capas do Guia Exame de Sustentabilidade, 2008 e 2013, respectivamente.  

 

Em 2008, diversos ícones unidos formaram a ilustração da árvore de copa cheia, 

tronco forte e galhos curvilíneos — como arabescos que lembram aos feitos por Gustav 

Klint, que imprimem organicidade e leveza à ilustração. A gradação de cores quentes (do 

amarelo para o laranja) promove o efeito de um pôr-do-sol e evidencia o principal elemento 

da página: a árvore, que ilumina toda a capa. A planta tem “folhas” variadas, desde 

representações do meio-ambiente: folhas, frutas, animais, insetos, outras árvores, “Sois” e 

“planetas Terra”; uma gama de símbolos relacionados ao universo semântico do campo 

empresarial: sacos de dinheiro, moedas, cifrão, símbolo da moedas estatais (Real, Euro, 

Libra, Ieni), símbolos representativos de indústrias (raios lâmpadas elétricas, torres 

elétricas, carros, bombas de gasolina, latões de petróleo, silhueta de fábricas com altas 

chaminés); elementos representativos do saber (chapéu ícone da formação universitária, 

livros e lápis); também produtos frutos a “intervenção sustentável”, representando a 

ecoeficiência: Parque eólico, garrafas pets, bicicletas e o símbolo da reciclagem.  

A mesma estratégia compositiva aparece na capa de 2013, com a diferença no uso 

de palavras para compor o que seria a copa da árvore. Além de folhas, palavras do campo 

simbólico da sustentabilidade compõem a ilustração transcendendo a função verbal da 

palavra, que, rompendo com o padrão tipográfico, ganha expressividade pelo aspecto 

caligráfico, e confunde-se com os galhos e folhas. Como os ícones do ano de 2008, as 

palavras transitam entre o vocabulário ambiental e empresarial e a “intervenção 

sustentável” promovida pela corporação: como planeta, meio ambiente, mudanças 

climáticas, reaproveitamento, reciclagem, gestão de resíduos, gestão de água, empresa, 

desenvolvimento sustentável, ecoeficiência, resultados financeiros, oportunidades, 

fornecedores, planejamento, propriedade, dialogo, comunidade, futuro. Momentos de um 
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discurso estabilizado, essas palavras, significantes flutuantes6 (LACLAU, 2002), 

apresentam no Guia uma relação direta com a palavra de ordem sustentabilidade, que ocupa 

o lugar de tronco da árvore e funciona como ponto nodal costurando essa cadeia discursiva. 

A metáfora da árvore usada pelo enunciador sintetiza as tematizações que circundam o tema 

central: a sustentabilidade, apresentada como caule. O tronco da árvore, responsável pela 

sustentação da planta e pelo transporte nutritivo (seiva bruta) entre raiz e galhos, nos leva à 

analogia de que a sustentabilidade é a ponte entre o natural e a empresa. Através de práticas 

sustentáveis, a natureza — figurativizada como árvore — será preservada e estará em 

amplo crescimento. Essas árvores de “elementos estabilizados” podem representar 

exemplarmente o discurso da sustentabilidade. De campos diversos, por vezes antagônicos, 

essas palavras, em outras vozes que poderiam criticar o “ecologismo reformista” e não 

aceitariam a promoção da relação “natural” entre empresa e meio ambiente. A 

sustentabilidade aqui aparece como fantasia ideológica (ŽIŽEK, 1996), metaforizada como 

um caule que sustenta a árvore do discurso liberal-capitalista. 

 

 
 

Figura 07: Capas do Guia Exame de Sustentabilidade 2010. 
 

Em 2010, o Guia transgride a habitual estruturação das capas. Apesar de ter como 

elementos gráficos a rotineira árvore, signo da natureza, esta é ressignificada em uma nova 

cenografia. A “natureza-máquina” é caracterizada por árvores, nuvens, pássaros, gotas, 

                                                
6 Próprio do campo da linguagem, no caráter permanentemente oscilante estão os significantes flutuantes. Diferentemente 
do significante vazio, que não tem significado por ter passado por um processo de esvaziamento, o significante flutuante 
tem um excesso de sentido (LACLAU, 2002). Contudo, para a flutuação ser possível, o significado flutuante deve ter um 
esvaziamento tendencial, pois se o significado e o significante forem aderidos completamente encaixados em um sentido 
único não há flutuação. Em um determinado momento na formação discursiva, faz-se uma equivalência entre os sentidos 
flutuantes e um significante emerge, porém esvaziado, tornando-se significante vazio. 
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montanhas e planetas, rodeados por engrenagens, parques eólicos, bicicletas e lâmpadas, em 

um mesmo contexto e por linhas e formas contínuas, demonstrando um percurso. Tal 

trajetória perpassa a palavra de maior ênfase: sustentabilidade. As engrenagens nos 

remetem ao espaço maquinal, como se o leitor observasse o funcionamento de um grande 

instrumento mecânico. Entretanto, o que foge do esperado é que uma das engrenagens tem 

suas elevações feitas por pinheiros. Essa “natureza-máquina”, “tecnologizada”, está em 

perfeito equilíbrio entre o que é industrial, espaço do econômico, e o natural, aqui também 

espaço do econômico. A sustentabilidade, como palavra de ordem, é capaz de trazer esse 

equilíbrio. Nessa capa é demostrada a inversão sintomal (PRATES, 2013), em que a crise é 

contornada pelo cínico fetiche ecoeficiente sustentável. As críticas das correntes ecologistas 

antagônicas já não caberiam aqui, pois é assumida pelo guia a função natureza instrumental. 

 

 

Sustentabilidade como fetichismo cínico 

O conceito moderno de cinismo, do alemão zynismus, é profundamente influenciado 

pela obra de Nietzsche, em que o cinismo assumiu um caráter de negação radical da moral. 

Para o filósofo, o cinismo seria uma rejeição consciente da atitude moral, o que pode 

aproximar o homem da desrazão. Assim, entre os dois pólos (razão e desrazão) o cinismo 

moderno fez uma crítica ao Iluminismo, em seu ideal de iluminação, mostrando a inverdade 

na verdade, questionando a razão como preceito incontestável. Em um contexto mais 

próximo, Peter Sloterdijk (1987), em seu texto Crítica à Razão Cínica, também se propõe a 

discutir essa “falsa consciência esclarecida” apresentando a argumentação de que o cinismo 

estrutura a racionalização presente na contemporaneidade. “Ou seja, se há uma razão cínica 

é porque o cinismo vê a si mesmo como uma figura da racionalidade. Para o cínico, não é 

apenas racional ser cínico, só é possível ser racional sendo cínico” (SAFATLE, 2008, p. 

13). 

Atualmente, saindo da ordem moral, o cinismo tem como forma fundante a crítica 

devolvida como algo assimilado, assumindo status de modo de racionalidade. Hoje o poder 

não teme a crítica que desvela o mascaramento ideológico, pois mesmo revelando seus 

mascaramentos pode se manter como tal. Trazendo Sloterdijk, Safatle afirma que o cinismo 

como uma “falsa consciência esclarecida”, seria “figura de uma consciência que desvelou 

reflexivamente os móbiles que determinam sua ação ‘alienada’, mas mesmo assim é capaz 

de justificar racionalmente a necessidade de tal ação” (SAFATLE, 2008, p. 08). Com efeito, 
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a critica perde sua eficácia de desmascaramento pois não pode apelar a uma dimensão de 

verdade recalcada. Com efeito, a crítica da ideologia perde seu poder performativo. 

 
Dessa forma, o cinismo pode ser visto como uma certa enunciação da verdade, mas 
uma enunciação que anula a força perlocucionária que poderíamos esperar desse ato 
de fala. Na verdade, o desafio do cinismo consistiria em compreender atos de fala 
nos quais a enunciação da verdade anula a força perlocucionária da própria 
enunciação (idem, 71).  

 
Portanto, não caberia nos dias atuais a noção de ideologia como “falsa 

consciência”7. Diante do “império da razão cínica”, a crítica tradicional da ideologia não 

funciona mais e não podemos submeter o texto a uma “leitura sintomal”, nos diz Žižek. O 

sujeito cínico compreende que a máscara ideológica é distante da realidade social, mesmo 

assim insiste na máscara. “Sabe-se muito bem da falsidade, tem-se plena ciência de um 

determinado interesse oculto por trás de uma universalidade ideológica, mas, ainda assim, 

não se renuncia a ela” (ŽIŽEK, 1996, p. 312). Para Sloterdijk, o cinismo trataria a crítica 

ideológica como algo ultrapassado, como uma falsa consciência esclarecida, já que nas 

sociedades contemporâneas temos consciência da distorção ideológica, mas não 

encontramos motivos para uma reorientação. A verdade atuaria, portanto, como forma mais 

efetiva de mentira, desautorizando a crítica ideológica pela transparência escancarada. 
 
Esse cinismo não é uma postura direta de imoralidade, jamais parece a própria 
moral posta à serviço da imoralidade – o modelo da sabedoria cínica e conceber a 
probidade e a integridade como uma forma suprema de desonestidade, a moral 
como uma forma suprema de depravação, e a verdade como a forma mais eficaz da 
mentira.  Esse cinismo é, portanto, uma espécie perversa de 'negação da negação' da 
ideologia oficial (ŽIŽEK, 1996. p.346). 

 

Safatle (2008) apresenta a noção de ideologia reflexiva como aquela que “é astuta 

por descrever a possibilidade de uma posição ideológica que porta em si mesma sua própria 

negação ou, de certa forma, sua própria crítica” (SAFATLE, 2008, p. 68). Com efeito, pela 

incapacidade da crítica em apelar à verdade recalcada, encoberta pelo viés ideológico, o 

cinismo se mostra como crítica “pastichizada” pelo “escracho” da transparência. Em forma 

de pastiche, a razão cínica usa do recurso da aparente transparência para confundir 

ideologia com realidade. Como dito, o cinismo apareceria então como maior elemento do 

                                                
7 Segundo Žižek, para a ideologia como “falsa consciência” cabe um processo crítico-ideológico capaz de desvelar a 
realidade social. O teórico nos diz: “A meta desse processo é levar a consciência ideológica ingênua a um ponto em que 
ela possa reconhecer suas próprias condições efetivas, a realidade social que ela distorce e, mediante esse ato mesmo, 
dissolver-se” (ŽIŽEK, 1996, p. 312). A crítica ideológica buscaria, então, a transparência das estruturas de produção de 
sentido. 
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diagnóstico de uma época, em que o poder hegemônico não temeria mais a crítica. 

Revelando-se, mas se mantendo como tal, o poder, mesmo desvelado ideologicamente, 

seria capaz de manter sua estrutura de legitimação. Reproduzindo uma realidade 

desacreditada, os sujeitos agem como falsas consciências esclarecidas. 

Dessa forma, o cinismo permitiria a racionalização de um sistema paradoxal, capaz 

de promover uma estabilização em uma situação de desestrutura discursiva. Derivando do 

“fato de uma concretização aparentemente contrária à intenção que a gerou poder ser 

adequada a essa mesma intenção” (SAFATLE, 2008. p.14), o cinismo foi a forma de 

adaptação encontrada pelos dispositivos de controle, atuantes nas máquinas de expressão, 

que tem como maior função manter o funcionamento do capitalismo. A racionalização 

cínica, através da transparência, funciona como estratégia ideológica para a desautorização 

simbólica do discurso, pois a denúncia do paradoxo deixa de ter valor crítico. 

A produção de sentido de um discurso não existe descontextualizada. Portanto, a 

cena enunciativa apresentada nas capas — como cena englobante em que se inscreve o tipo 

de discurso — revela uma ideologia. O “mundo reconstruído” dentro das fronteiras do 

discurso de Exame é o mundo estabilizado (PÊCHEUX, 1997) do liberal-capitalismo, em 

que suas significações são apresentadas como naturais. Através da ironia desprovida de 

crítica, do pastiche, não há necessidade de se desvelar nada. A ironia do escancarar faz com 

que o objeto de crítica se perca na demonstração da possível clivagem entre enunciado e 

enunciação. Como negação da negação, o fetiche cínico da sustentabilidade (e da boa 

cidadania corporativa) torna possível legitimar posições paradoxais próprias da constituição 

do capital e lidar com as crises (ambiental, social e econômica), ressignificando-as. O 

discurso empresarial repercutido nos media tamponam o furo deixado pela crise ambiental 

pelo cínico argumento da ecoeficiência. As empresas sustentáveis trabalham para a 

preservação dos recursos naturais em nome das futuras gerações e, claro, da 

automanutenção. Assim, repercutidos em Exame, os elementos que poderiam ser usados em 

um discurso tomado pela crítica ideológica são totalizados em uma cadeia em que a ironia 

da transparência atua como lógica equivalencial. Ao dito das capas, as páginas do Guia 

Exame entoam a voz de um cínico fiador, que apresenta o equilíbrio natureza/capital, sonho 

sustentável, como única alternativa possível.  

 
Desse modo, o novo ethos de responsabilidade global pode fazer o capitalismo 
funcionar como instrumento mais eficiente para o bem comum. O 
dispositivo ideológico básico do capitalismo — podemos chamá-lo de “razão 
instrumental”, “exploração tecnológica”, “ganância individualista” ou do que 
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quisermos – é separado das condições socioeconômicas concretas (relações de 
produção capitalistas e concebido como vida autônoma ou atitude “existencial” 
que deve (e pode) ser superada por uma nova postura mais “espiritual”, 
conservando intactas essas mesmas relações capitalistas (ŽIŽEK, 2011. p. 40). 

  
 
Considerações Finais 

A mudança do principal eixo temático do Guia, saindo da esfera do social e 

assumindo a sustentabilidade como elemento totalizador, faz com que todas as tematizações 

sejam cortadas pelo elemento reordenador do discurso: o meio ambiente. A cidadania 

corporativa é apenas um momento do discurso estabilizado do desenvolvimento sustentável, 

que tem a sustentabilidade como ponto nodal (LACLAU, 2002). A boa cidadania sozinha 

não é capaz de suturar o discurso que tem as crises (social, ambiental e econômica) como 

sintoma, pois é frágil conceitualmente diante das investidas das identidades antagonistas. A 

sustentabilidade, boa e eficiente, corta o social pelo ambiental e nesse processo 

“distenciona” a crítica, incorporando-a. 

Com o corte sustentável, a maneira de lidar com as questões sociais recorrentes na 

boa cidadania corporativa se modifica de maneira sustentável. Isso nos leva a compreensão 

da humanidade em “um bloco”, como espécie que juntamente com o meio ambiente será 

beneficiada pelo desenvolvimento sustentável. Negando a organização social, o modelo 

sustentável defende a qualidade de vida para todos, como se estivéssemos em um mesmo 

barco e com o mesmo fim, como se remássemos juntos em condições de igualdade. 

Compartilhando angústias comuns a todos, dissolve-se discursivamente as divergências 

intrínsecas à estruturação da sociedade. Com efeito, não somente a natureza é tratada pelo 

enfoque utilitarista, o homem, igualmente como recurso, também é tratado como tal. O 

homem se junta aos elementos estabilizados do discurso sustentável, como na capa da 

edição de 2010, todos construindo uma máquina sustentável do futuro comum. 
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