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A sustentabilidade 

vai muito além da 

Responsabilidade 

Social corporativa, 

da fi lantropia ou do 

altruísmo

A Agenda de Desenvolvi-
mento 2030 foi ofi cial-
mente adotada pelos 

Chefes de Estado e de Governo 
do mundo todo na “Cúpula das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento Sustentável 2015”, 
que teve lugar na sede da ONU, 
em Nova York, de 25 a 27 de 
setembro. Tem como objetivo 
principal a implementação no 
período de 2016 a 2030 dos 17 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

A Agenda 2030 compreende 
um conjunto de programas, 
ações e diretrizes que orien-
tarão a todos – governos, ins-
tituições, empresas e pessoas 
de modo geral – em trabalhos 
que contribuam para que se 
caminhe rumo ao desenvolvi-
mento sustentável.

A nova agenda abre a opor-
tunidade para que as empresas 
agreguem valor ao seu negócio 
e ao mesmo tempo contribuam 
ao bem comum compartilhan-
do sua geração de riqueza. Ao 
assumir essa responsabilidade 
social, as empresas estarão as-
segurando um lugar no futuro, 
valorizando socialmente sua 
marca e estabelecendo uma 
relação mais amigável com a 
sociedade. 

Para as empresas, a sus-
tentabilidade vai muito além 
da Responsabilidade Social 
corporativa, da filantropia 
ou do altruísmo. Inclui temas 
como produção e consumo, 
ecossistemas, a paz, a justiça, 
água potável e saneamento, 
energia renovável entre ou-
tros. Todos estão relacionados 
com o que fazer das empresas e 
sua adoção é fundamental para 
a agregação de valor.

A questão da sustentabi-
lidade não envolve somente 
temas verdes, mas inclui os 
padrões trabalhistas adotados, 
a inexistência de trabalho 
infantil, a não ocorrência de 
discriminação da mulher, que 
a empresa não seja cúmplice 
de fornecedores que violem os 
direitos humanos. Ao assumir 
os 17 ODS a empresa deve 
reduzir os riscos operacionais 
e que afetem sua reputação 
para que desse modo adquira 
uma imagem empresarial mais 
positiva.

A agregação de valor ao as-
sumir os ODS tem na utilização 

energética uma questão cen-
tral, como um dos temas mais 
relevantes e no topo da agenda 
nos próximos anos. A busca 
incessante pela utilização de 
energias alternativas deve se 
um objetivo permanente das 
empresas, mesmo porque a 
tendência é que a regulação 
governamental se acentue 
nessa questão com o estabe-
lecimento de incentivos, mas 
também penalidades aos que 
não cumprirem os objetivos 
estabelecidos pelos diversos 
níveis de regulação governa-
mental. 

De importância tão signifi ca-
tiva quanto a energia está a uti-
lização da água, que deverá se 
tornar um problema cada vez 
maior em função dos períodos 
de seca mais constantes devido 
à elevação da temperatura 
global.  O desperdício de água 
deve ser evitado e a sua reu-
tilização constante devem ser 
metas a serem atingidas com 
rapidez pelas organizações.

As alianças estratégicas 
entre o setor privado e o setor 
público e o terceiro setor de-
verão ser intensifi cadas, pois 
cada um tem um papel a con-
tribuir na geração de riqueza. 
As empresas devem perder o 
temor de estabelecer parcerias 
estratégicas com as organi-
zações não-governamentais, 
pois estas têm expertise no 
âmbito social e ambiental que 
supera ao das empresas. Isto 
porque as empresas que não 
se envolverem nos próximos 
anos na solução de problemas 
sociais e ambientais deverão 
perder competitividade.

O combate às mudanças 
climáticas deve impactar 
fortemente nos processos 
produtivos que contribuem 
para o aquecimento global, 
a produção mais limpa deve 
ser meta a ser alcançada na 
produção industrial. O pro-
cesso de inovação deverá ser 
incrementado para mudar os 
padrões de produção e gerar 
novas tecnologias e processos 
mais sustentáveis do ponto de 
vista ambiental.

A sustentabilidade deve ser 
alcançada, também, evitando a 
corrupção e assegurando qua-
lidade de vida aos funcionários. 
Operar dentro dos parâmetros 
da sustentabilidade signifi ca, 
portanto, que o princípio do 
negócio é que deve ser um 
negócio de princípios.

(*) - É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, campus 

Campinas. Doutor em Ciências 
Sociais e Mestre em Ciência Política 

pela Unicamp. É especialista em 
Ciências Ambientais.

Reinaldo Dias (*)

Empresas e a agenda 2030 para 
o desenvolvimento sustentável

Além de consolidar tendên-
cia apontada no primeiro tur-
no de crescimento do PSDB 
e enfraquecimento do PT, o 
segundo turno das eleições 
municipais revela a fragmen-
tação do sistema partidário 
exemplifi cado na conquista 
de cidades por legendas de 
pouca representatividade. O 
cientista político e professor 
do curso de relações inter-
nacionais da Uerj, Maurício 
Santoro, acredita que, se por 
um lado as eleições municipais 
fortalecem a base do governo 
do presidente Michel Temer, o 
pleito também mostra um país 
mais fragmentado em termos 
partidários.

“Essa fragmentação fi cou 
como uma marca desse se-
gundo turno. É um fenôme-
no dessa década de 2010. A 
gente pode inferir que isso 
é uma consequência da crise 
política, uma bagunça maior 
nos partidos políticos majo-
ritários na mira da Operação 
Lava Jato, que estão sofrendo 
o impacto das investigações. 
Isso abre espaço para outras 
legendas”, disse Santoro.

Para o cientista político 
Carlos Ranulfo, coordenador 
do Centro de Estudos Legis-

Alckmin: asfaltando o caminho para 2018.

Patriota vira 
embaixador 
em Roma

Após três anos à frente da 
representação brasileira nas 
Nações Unidas, o ex-ministro 
das Relações Exteriores, Anto-
nio Patriota, deixou Nova York 
há quatro dias para se mudar 
para Roma, onde assume o 
posto de embaixador no pró-
ximo dia 11. 

Líder do Itamaraty durante 
a primeira fase do governo de 
Dilma Rousseff, de 2011 a 2013, 
Patriota enfrentou a missão 
de conduzir as relações entre 
Brasil e Itália durante a crise ge-
rada pelo asilo concedido pelo 
ex-presidente Lula ao italiano 
Cesare Battisti, condenado à 
prisão perpétua por quatro 
assassinatos na Itália, quando 
era militante político. 

Patriota disse que atualmente 
os dois países mantêm um “nível 
e confi ança” capaz de lidar com 
qualquer questão judiciária e 
que um dos focos de sua ges-
tão em Roma será o comércio, 
aproveitando o vácuo aberto 
pelo Brexit e as negociações 
de livre-comércio com a União 
Europeia. No entanto, o novo 
embaixador também pretende 
promover a cooperação cultural 
e estreitar os laços de Brasil e 
Itália em questões humanitá-
rias, dada sua experiência na 
ONU (ANSA).

O segundo turno das eleições 
municipais no país, que aconte-
ceu neste domingo, último dia 
30, confi rmou a histórica perda 
de poder, de infl uência e de 
espaço do Partido dos Trabalha-
dores (PT) no cenário político 
brasileiro. Há cerca de dois 
meses do impeachment da ex-
presidente Dilma Rousseff, sua 
legenda sofreu duras derrotas 
neste domingo, principalmente 
no ABC paulista, região onde o 
partido nasceu.

Na cidade de Santo André, 
por exemplo, o candidato do 
PSDB, Paulo Serra, venceu o do 
PT, o atual prefeito do municí-
pio, Carlos Grana, que obteve 
apenas 21,79% dos votos. Já em 
São Bernardo do Campo, onde 
a legenda do ex-presidente Lula 
nem chegou a ir para o segundo 
turno, Orlando Morando, do 
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Carrinho de compra 
adaptado para 
cadeirante

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos das Pessoas com Defi ciência 
aprovou o projeto do deputado 
Alberto Fraga (DEM-DF), que 
obriga centros comerciais disponi-
bilizarem, no mínimo, 5% do total 
de carrinhos de compras adaptados 
para usuários de cadeiras de rodas. 
A relatora na comissão, deputada 
Conceição Sampaio (PP-AM), 
incluiu emenda para restringir 
a exigência para comércio com 
área construída superior a 500 
m2 ou pelo menos 20 carrinhos 
de compras. 

Na prática, a mudança tira a 
obrigatoriedade de pequenos mer-
cados. “Estabelecimentos comer-
ciais de pequeno porte não teriam 
como comportar a espacialização 
necessária para o uso de carri-
nhos com esta fi nalidade”, disse 
a deputada. O texto acrescenta 
dispositivo à Lei de Acessibilidade, 
que estabelece normas gerais para 
a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de defi ciência 
ou com mobilidade reduzida.

Hoje a lei já prevê que os cen-
tros comerciais forneçam carros 
e cadeiras de rodas, motorizados 
ou não, para o atendimento da 
pessoa com defi ciência ou com 
mobilidade reduzida. Segundo 
Conceição, a proposta melhora 
a legislação, permitindo que um 
importante segmento econômico 
possa cumprir suas obrigações de 
acessibilidade de forma mais clara e 
precisa. A proposta ainda será ana-
lisada, em caráter conclusivo, pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Econômico; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

A Comissão de Indústria e 
Comércio da Câmara apro-
vou o projeto do deputado 
licenciado Veneziano Vital do 
Rêgo (PMDB-PB), que reduz a 
tributação para os fabricantes 
artesanais de cervejas e chopes 
especiais.

Pela proposta, a redução 
pode chegar a 60% da alíquota 
total de 19% sobre o preço de 
venda (6% de IPI, 2,32% de 
PIS/Pasep e 10,68% de Cofi ns) 
para produção anual de até 50 
mil litros. A redução mínima é 
de 10% da alíquota em produ-
ção de 5 milhões e 10 milhões 
de litros.

Atualmente, a Lei 13.097/15 
defi ne redução máxima de 20% 
da alíquota para produção anual 
de até 5 milhões de litros e míni-
ma de 10% no caso de produção 
entre 5 milhões e 10 milhões de 
litros. Para o relator, deputado 
Mauro Pereira (PMDB-RS), a 
aprovação da proposta pode 
formalizar as nanocervejarias, a 
versão minúscula e normalmen-
te informal da microcervejaria, 
que justifi cam a não formaliza-
ção por causa dos impostos ele-
vados. “Uma aparente renúncia 
de receitas pode signifi car, na 
verdade, aumento de receitas,” 

Pereira: Será um tratamento tributário mais justo.

Os projetos de maior 
destaque são a medida 
provisória que permite 

a integração de militares da 
reserva à Força de Segurança 
Nacional e proposta de emenda 
à Constituição que promove a 
reforma político-eleitoral.

A MP permite que policiais 
e bombeiros militares que te-
nham passado para a reserva 
há menos de cinco anos pos-
sam desempenhar atividades 
de cooperação federativa no 
âmbito da Força Nacional de 
Segurança Pública. O militar, 
no desempenho das atividades, 
terá direito ao recebimento 
de diária. Se for vitimado em 
serviço, terá direito a uma 
indenização de R$ 100 mil, em 
caso de invalidez incapacitante 
para o trabalho. Em caso de 
morte, seus dependentes terão 
direito a uma indenização no 
mesmo valor.

Até a edição da proposta, a 
Força Nacional era composta 
apenas por militares da ativa 
e servidores da área de se-
gurança pública dos estados 
– policiais civis e peritos. O 

O Plenário do Senado terá hoje (1º) sua primeira sessão deliberativa.
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MP da segurança e reforma política 
dominam a pauta do Senado

O Plenário do Senado terá hoje (1º) sua primeira sessão deliberativa depois do segundo turno das 
eleições municipais

governo federal alega que a 
alteração legislativa permite o 
aumento do efetivo da Força 
Nacional sem que as polícias 
militares estaduais sejam 
desfalcadas. A MP precisa ser 
votada pelo Senado até o dia 
3 de novembro. Do contrário, 
perde a efi cácia e deixa de 
produzir efeitos.

Também consta na pauta a 
PEC que trata de temas rela-

cionados à reforma política. 
De iniciativa dos senadores 
Ricardo Ferraço (PSDB-SP) 
e Aécio Neves (PSDB-MG), 
determina a perda do mandato 
de políticos que se desfi liarem 
dos partidos pelos quais foram 
eleitos, extingue as coligações 
nas eleições proporcionais a 
partir de 2022 e estabelece um 
percentual mínimo de votos, 
nacionalmente, para que um 

partido tenha representação 
parlamentar.

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, vem defendendo 
uma reforma política e eleitoral 
profunda no país, opinião com-
partilhada por vários senado-
res. Renan disse que buscará 
acordos sobre outras medidas 
a serem votadas, inclusive com 
a Câmara dos Deputados (Ag.
Senado).

Analistas destacam fragmentação do 
sistema partidário após segundo turno

lativos da UFMG, a vitória de 
Marcelo Crivella (PRB) no Rio 
de Janeiro, de Alexandre Kalil 
(PHS) em Belo Horizonte e de 
Rafael Greca (PMN) em Curi-
tiba demonstra uma dispersão 
do poder de pequenos partidos. 
“Basta pegar as capitais: temos 
13 ou 14 partidos à frente das 
capitais. É muito, se levar em 
conta que, até 2014, sempre 
trabalhamos com três partidos 
mais fortes: PT, PSDB e PMDB. 
É uma fragmentação do sistema 
partidário que é fruto da queda 
do PT”, avaliou Ranulfo.

Segundo o professor da 
UFMG, houve um fortaleci-
mento da ala mais à direita do 

PSDB, que conquistou capi-
tais e cidades importantes. 
“Isso está bem expresso na 
hegemonia que Alckmin vai 
alcançando nesse processo. 
Ele se sai bem em São Paulo 
enquanto o Aécio Neves se sai 
muito mal em Minas Gerais. 
Outros partidos começam a 
gravitar em torno dessa ala 
do Alckmin do PSDB”, afi r-
mou Ranulfo. Na avaliação 
de Santoro, o segundo turno 
consolida o crescimento do 
PSDB registrado no primeiro 
turno. “A vitória do PSDB é 
uma vitória do Alckmin, que 
dá mais força a ele concorrer à 
presidência em 2018” (ABr).

Tributação menor para cerveja
e chope artesanal

destacou o parlamentar.
Segundo relatório de inteli-

gência de mercado do Sebrae 
de 2013, citado por Pereira, 
as pequenas fabricantes de 
cerveja empregam 18% dos 
trabalhadores do setor, apesar 
de deter 1,4% da produção. 
“Só isso já seria sufi ciente para 
considerar meritória a proposi-
ção”, disse. Pereira ressaltou 
que as regiões de produção 
cervejeira, sobretudo de Santa 
Catarina, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, têm recebido o turismo 
cervejeiro para proporcionar 
uma “experiência completa em 
torno da bebida”.

Para o deputado Jorge Côrte 
Real (PTB-PE), o incentivo 
fi scal é muito importante. “Gera 
um novo negócio, porque agre-
ga valor em turismo, alimenta-
ção em si e formaliza o emprego 
e melhora a renda”, disse. Ele 
citou que as microcervejarias 
significam 10% da cerveja 
consumida na Europa. A nova 
lei também vale para pequenos 
produtores de cachaças, licores 
e vinhos. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e ainda 
será analisada pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Resultados comprovam 
derrota histórica do PT

PSDB, venceu, com 59,94% dos 
votos, Alex Manete, do PPS. 

Por não apoiar nenhum dos 
candidatos, Lula, que já tem mais 
de 70 anos e, por isso, não precisa 
votar, não compareceu a nenhum 
cartório eleitoral neste domingo. 
Além disso, o PT só foi para o 
segundo turno em Recife, no que 
se refere às capitais brasileiras, e 
também não venceu. João Paulo 
Lima (PT) perdeu para Geraldo 
Julio (PSB). Das capitais venci-
das pela legenda em 2012, só 
uma foi mantida em 2016: a de 
Rio Branco, no Acre. 

Os resultados deste domingo 
foram os piores para o Partido 
dos Trabalhadores em 20 anos. 
Enquanto a legenda não conse-
guiu nenhuma vitória ontem, o 
PSDB ganhou 5 das 18 capitais 
que disputavam o segundo 
turno (ANSA).


