
OPINIÃO
Questão de 

sobrevivência

As organizações 

que demonstram 

compromisso com 

a responsabilidade 

social obtêm vantagens 

competitivas, ganhando 

a confi ança do mercado, 

de clientes, investidores, 

consumidores e da 

comunidade local

Esse tipo de ação desen-
cadeia uma onda de 
responsabilidade social 

corporativa que empresas 
espalhadas pelo mundo, de 
todos os tamanhos e setores, 
estão adotando e promovendo. 
Compreender essa mudança 
é vital, pois o mercado está 
cada vez mais transparente e 
competitivo. 

É uma oportunidade para 
que as empresas programem 
práticas sustentáveis de ge-
renciamento não apenas para 
atender às exigências legais, 
mas também para melhor se 
colocar diante dos consumi-
dores e concorrentes. É um 
erro entender que a sustenta-
bilidade seja apenas restrita a 
aspectos de meio ambiente; 
da mesma forma, não se deve 
assumir que responsabilidade 
social se limite a ações em 
projetos sociais. 

Oadministrador que pre-
tenda que seu negócio seja 
perene deverá gerar valor nas 
dimensões econômicas, am-
bientais e sociais. As empresas 
são cobradas por uma atitude 
correspondente ao conceito da 
“cidadania corporativa global” 
que envolve sustentabilidade 
e responsabilidade social, 
dois conceitos que caminham 
juntos.

As organizações tornaram-se 
agentes transformadores que 
exercem uma grande infl uên-
cia sobre os recursos humanos, 
a sociedade e o meio ambiente 
em que estão inseridas. Os em-
presários tornam-se mais aptos 
a compreender e a participar 
das mudanças estruturais na 
relação de forças nas áreas 
ambiental, econômica e social.

Dois exemplos ilustram o 
assunto: o mercado parou de 

aceitar o descaso no tratamen-
to dos recursos naturais e os 
consumidores estão interessa-
dos em produtos “limpos”; da 
mesma forma, a sociedade está 
muito mais atenta à inclusão 
de portadores de necessida-
des especiais no mercado de 
trabalho. 

O resultado é óbvio: a legisla-
ção tornou-se mais rígida, obri-
gando as empresas a encarar 
com mais seriedade a questão 
ambiental e a responsabilida-
de social em sua estratégia 
operacional. Com essa nova 
postura vem a necessidade 
de adaptação e consequente 
direcionamento para novos 
caminhos. 

As empresas devem mudar 
seus paradigmas mudando sua 
visão empresarial, objetivos, 
estratégias de investimentos 
e de marketing, tudo voltado 
para o aprimoramento de 
seu produto. Companhias 
socialmente responsáveis e 
preocupadas com sustentabi-
lidade conquistam resultados 
melhores e geram valor aos 
que estão próximos. 

A responsabilidade social e 
sustentabilidade deixaram de 
ser uma opção politicamente 
correta: é uma questão de visão 
estratégica e, muitas vezes, 
de sobrevivência. A empresa 
é socialmente responsável e 
sustentável quando vai além 
da obrigação legal de pagar 
impostos e observar as condi-
ções adequadas de segurança 
e saúde para os trabalhadores 
ou preservar o meio ambiente. 

É preciso adotar nova pos-
tura: a organização que não 
adequar suas atividades a esses 
novos conceitos está destinada 
a perder competitividade em 
médio prazo. É cada vez mais 
relevante para as empresas 
pensar em processo suces-
sório, sejam elas familiares 
ou não. 

Portanto, é fundamental que 
o atual gestor invista, o quanto 
antes, em refl exões nesse sen-
tido, para que assim, comece a 
preparar o caminho para seu 
sucessor.

(*) - É sócio da Moore Stephens 
Auditores e Consultores
(www.msbrasil.com.br).

Sérgio Lucchesi (*)
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O míssil balístico sobrevoou a ilha de Hokkaido, no norte do 

arquipélago japonês.

A Coreia do Norte defendeu 
ontem (29) o direito à autodefe-
sa e afi rmou que continuará com 
a sua política de “dissuasão nu-
clear”, horas após lançar um mís-
sil que passou acima do Japão, 
em um ato que foi rapidamente 
condenado pela comunidade 
internacional. “Temos razão de 
responder com medidas duras 
no exercício do nosso direito à 
autodefesa e os Estados Unidos 
serão inteiramente responsáveis 
pelas consequências”, disse 
o embaixador norte-coreano 
perante a Conferência de Desar-
mamento, Han Tae-song.

O míssil balístico sobrevoou 
a ilha de Hokkaido, no norte 
do arquipélago japonês, e caiu 
em águas do Oceano Pacífi co, 
a cerca de 1.180 kim da costa 
japonesa, segundo informações 
ofi ciais de Tóquio. De acordo 
com Han Tae-song, a tensão 
nuclear na Península da Coreia 
“é o resultado da política hos-

Em países ameaçados pela fome, cerca de 30 milhões de pessoas - 

incluindo 14,6 milhões de crianças – precisam

urgentemente de água potável.

Os dados são de um es-
tudo recente do Unicef 
e da OMS. Em países 

ameaçados pela fome, como 
a Nigéria, a Somália, o Sudão 
do Sul e o Iémen, cerca de 30 
milhões de pessoas - incluindo 
14,6 milhões de crianças – pre-
cisam urgentemente de água 
potável.

Dos cerca de 484 milhões de 
pessoas que viviam em situa-
ções frágeis em 2015, em países 
afetados por confl itos, guerras e 
instabilidade, 183 milhões não 
tinham acesso aos serviços bá-
sicos de abastecimento de água 
potável. O número de pessoas 
sem acesso à água potável em 
casa é de 2,1 bilhões em todo 
o mundo. Para Sanjay Wije-
sekera, chefe dos programas 
de água, saneamento e higiene 
do Unicef, o acesso das crianças 
a saneamento e água potável, 
especialmente em situações de 
confl ito e emergência, além de 
ser um direito, deve ser uma 
prioridade.

Nesta semana, ocorre em Es-
tocolmo a Semana Mundial da 

Encceja 
registra

1,57 milhão 
de inscritos 

para a edição 
2017

O Exame Nacional para 
Certificação de Compe-
tências de Jovens e Adul-
tos (Encceja) registrou 
1.573.862 inscritos para a 
edição de 2017, segundo 
balanço divulgado ontem 
(29) pelo MEC. Direcionado 
a jovens e adultos que não 
tiveram a oportunidade de 
concluir estudos em idade 
própria, o exame será apli-
cado no dia 22 de outubro 
em 564 municípios locali-
zados em todas as unidades 
federativas.

A participação é permitida 
para pessoas com, no míni-
mo, 15 anos de idade, para 
quem busca a certifi cação 
do ensino fundamental; e 18 
anos para quem quer con-
cluir ensino médio. Segundo 
o ministro da Educação, 
Mendonça Filho, esses exa-
mes têm “grande importân-
cia social”, ao possibilitar que 
os cidadãos busquem cursos 
profi ssionais ou empregos 
de melhor qualidade. “Além 
disso, representa a possibili-
dade de dar mais dignidade 
e respeito à pessoa humana. 
Na prática, signifi ca inclusão 
social”, completou.

No caso do ensino funda-
mental, foram registradas 
301.583 inscrições. Desse 
total, cerca de 71,6 mil têm 
entre 31 e 40 anos; 152.290 
são mulheres; e 149.293 são 
homens. Ainda segundo o 
balanço, 132.263 candidatos 
se autodeclararam pardos; 
117.592, brancos; 34.433, 
pretos; 4.994, amarelos; 
2.114, indígenas; e 10.187 
não quiseram se autode-
clarar. Para o ensino médio 
foram 1.272.279 inscrições. 
Desse total, 387.697 têm en-
tre 23 e 30 anos. “O número 
de mulheres que se inscre-
vem (637.281) continua 
sendo maior, na comparação 
com os homens (634.998)”, 
explicou a presidente do 
Inep, Maria Inês Fini (ABr).

Houston, cidade do Texas, foi fortemente afetada pela 

tempestade tropical.

A tempestade tropical Har-
vey, cujo olho está posicionado 
no litoral central do Texas, 
segue trazendo fortes chuvas 
e é esperada uma piora nas 
inundações no Sudeste do es-
tado e sudoeste de Louisiana, 
informou o Centro Nacional 
de Furacões (NHC) do país. 
Em seu boletim, o NHC pediu 
novamente à população que 
“não tente viajar para as regi-
ões atingidas, que permaneça 
em local seguro e que evite 
a locomoção por estradas 
inundadas”.

Harvey apresenta ventos 
máximos constantes de 75 
km/h e está posicionado a 
145 km ao leste-sudeste de 
Port O’Connor e a cerca de 
235 km de Port Arthur, ambos 
no Texas. O sistema de baixa 
pressão está se deslocando 
muito lentamente rumo ao les-
te-nordeste a uma velocidade 
de translação de 6 km/h e, 
segundo um provável padrão 
de trajetória, fará um giro hoje 
(30) para o norte-nordeste, 
por isto o olho “se moverá 

O presidente Donald Trump afi rmou ontem 
(29) que “todas as opções estão sobre a mesa”, 
em resposta ao lançamento de um míssil balís-
tico de médio alcance pela Coreia do Norte, que 
cruzou o espaço aéreo do Japão, antes de cair 
no mar do Pacífi co. Trump diz que a Coreia do 
Norte mostrou desrespeito pelos vizinhos e que 
as ameaças e ações desestabilizadoras do país só 
aumentam seu isolamento na região e no mundo.

Os aliados Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão 

consideraram o lançamento do míssil pelo governo 
norte-coreano  uma “ameaça sem precedentes”. 
Para avaliar a situação, as missões diplomáticas já 
convocaram reunião de emergência no Conselho 
da ONU. Os principais líderes mundiais reagiram. 
Em uma reunião com diplomatas, o presidente 
francês, Emmanuel Macron, disse que está pronto 
para se juntar a outros membros do Conselho de 
Segurança para levar o governo norte-coreano à 
mesa de negociações.

O chanceler russo, Sergey Lavrov, por sua 
vez, afi rmou que o lançamento do míssil é extre-
mamente preocupante e que a Coreia do Norte 
deve interromper as provocações e obedecer às 
resoluções da ONU. A China, principal aliada 
da Coreia do Norte, reafi rmou que pressão da 
ONU não vai resolver o problema. A porta-voz 
do Ministério das Relações Exteriores chinês, 
Hua Chunying, disse que a única maneira de 
resolver a questão é negociar (ABr). 
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Crianças em vulnerabilidade 
têm menos acesso à água 

potável, diz Unicef
Na Semana Mundial da Água, o Unicef lançou ontem (29) um alerta para o fato de que as crianças que 
vivem em situações de vulnerabilidade têm quatro vezes mais probabilidades de não ter acesso à água 
potável do que as populações em situações não-frágeis

de brasileiros sem o acesso 
a este serviço básico. A cada 
100 litros de água coletados e 
tratados, em média, apenas 63 
litros são consumidos. Ou seja, 
37% da água no Brasil é perdida, 
seja com vazamentos, roubos e 
ligações clandestinas, falta de 
medição ou medições incorretas 
no consumo de água, resultando 
no prejuízo de R$ 8 bilhões.

No Iémen, país em confl ito 
há mais de dois anos, as redes 
de abastecimento de água que 
servem as maiores cidades do 
país estão em risco de colapso 
devido a danos causados pela 
guerra. Cerca de 15 milhões de 
pessoas no país deixaram de ter 
acesso regular a água e sanea-
mento. Na Síria, há sete anos em 
guerra, 15 milhões de pessoas 
não têm acesso a água própria 
para consumo, incluindo cerca 
de 6,4 milhões de crianças. 
No nordeste da Nigéria, 75% 
das infraestruturas de água e 
saneamento foram danifi cadas 
ou destruídas, deixando 3,6 
milhões de pessoas sem acesso 
a água (ABr).

Água de 2017. O evento recebe 
mais de 3 mil participantes de 
133 países e tem como tema 
“Água e desperdício: reduzir 
e reutilizar”. Na abertura da 
semana, o presidente da As-
sembleia Geral das Nações Uni-
das, Peter Thomson, chamou 
o clima mundial e os recursos 
hídricos de “fundamento da 
nossa existência” e disse que 

“sem uma boa administração 
dessa base, a agenda de de-
senvolvimento sustentável de 
2030 obviamente não vai a lugar 
algum. Porque, sem o funda-
mento, não podemos existir”.

De acordo com o Instituto 
Trata Brasil, 83,3% dos brasi-
leiros são atendidos com abas-
tecimento de água tratada. No 
entanto, são mais de 35 milhões 

Harvey continua provocando chuvas 
“catastrófi cas” sobre o Texas

terra adentro pelo noroeste da 
costa do Golfo”.

A tempestade segue trazen-
do intensas precipitações que 
ameaçam aumentar o número 
de mortes na região, que já 
chega a oito. Harvey alcançou 
a costa com ventos máximos 
constantes de 215 km/h, o que 
o classifi cou como furacão de 
categoria 4 na escala Saffi r-
-Simpson (que tem cinco ní-

veis). O evento meteorológico 
segue causando “inundações 
catastrófi cas para as vidas 
humanas no sudeste do Texas 
e em partes do sudoeste da 
Louisiana”, advertiu o NHC. 
Espera-se que Harvey traga 
até amanhã (31) mais chuvas, 
que poderiam alcançar entre 
250 e 500 milímetros no sudo-
este da Louisiana e no norte 
do Texas (Agência EFE).

Coreia do Norte alega direito à 
autodefesa

til dos EUA e do aumento da 
corrida nuclear contra a Coreia 
do Norte, que não teve outra 
alternativa a não ser fortalecer 
a sua dissuasão nuclear para 
enfrentar esta ameaça”.

O diplomata afi rmou que as 
manobras militares anuais rea-
lizadas pelos Estados Unidos e 
Coreia do Sul “são uma prepa-

ração para a guerra e para um 
ataque preventivo contra o país”. 
Han Tae-song acusou o Conselho 
de Segurança da ONU de ter 
ignorado os pedidos do governo 
norte-coreano para discutir essas 
manobras. Insistiu que qualquer 
ação de seu país será “em defesa 
própria, da soberania e do direito 
a existir” (Agência EFE).

Todas as alternativas estão sobre a mesa, diz Trump

O Conselho de Ministros da Itália 
aprovou ontem (29), de maneira 
definitiva, o decreto legislativo 
que introduz a "Renda de Inclu-
são" (REI), uma espécie de "Bolsa 
Família" italiano. Com a medida, 
cerca de 400 mil famílias de baixa 
renda (cerca de 1,8 milhão de pes-
soas) receberão até 485 euros por 
mês (R$ 1,8 mil). O valor da ajuda 
dependerá do número de compo-
nentes de cada núcleo familiar e da 
situação de renda daquela família.

O decreto estabelece que a 

ajuda entrará em vigor a partir de 
1º de janeiro de 2018 e terá como 
objetivo combater a pobreza e 
a exclusão social. O benefício é 
condicionado à comprovação das 
informações pessoais e familiares 
e da adesão a um projeto persona-
lizado de ativação e de inclusão no 
mercado de trabalho. Terão prio-
ridade no acesso ao benefício as 
famílias que tem fi lhos menores 
de idade ou desempregados com 
mais de 65 anos que não estejam 
aposentados (ANSA).

Criação de 'Bolsa Família' na Itália


