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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 com-
petitivo. É uma oportunidade 
para que as empresas progra-
mem práticas sustentáveis de 
gerenciamento não apenas 
para atender às exigências 
legais, mas também para 
melhor se colocar diante dos 
consumidores e concorrentes. 

É um erro entender que a 
sustentabilidade seja apenas 
restrita a aspectos de meio 
ambiente; da mesma forma, 
não se deve assumir que res-
ponsabilidade social se limite 
a ações em projetos sociais. O 
administrador que pretenda 
que seu negócio seja perene 
deverá gerar valor nas dimen-
sões econômicas, ambientais 
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 legislação tornou-se mais 
rígida, obrigando as empresas 
a encarar com mais seriedade 
a questão ambiental e a res-
ponsabilidade social em sua 
estratégia operacional. 

Com essa nova postura vem 
a necessidade de adaptação e 
consequente direcionamen-
to para novos caminhos. As 
empresas devem mudar seus 
paradigmas mudando sua visão 
empresarial, objetivos, estra-
tégias de investimentos e de 
marketing, tudo voltado para 
o aprimoramento de seu pro-
duto. Companhias socialmente 
responsáveis e preocupadas 
com sustentabilidade con-
quistam 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 postura: 
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 sucessório, sejam 
elas familiares ou não, portan-
to, é fundamental que o atual 
gestor invista, o quanto antes, 
em refl exões nesse sentido, 
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 (*)

A - Importância dos Imigrantes
Os estudantes da rede estadual de São Paulo têm um novo desafi o: 
retratar a importância da imigração na formação do Brasil e de Israel. 
Este é o tema do 29º Concurso Wizo de Pintura e Desenho, que convida 
alunos do Ensino Fundamental e Médio a explorarem, por meio da arte, 
a integração e a convivência dos imigrantes nesses dois países. A ini-
ciativa premiará os melhores trabalhos artísticos de jovens paulistas. É 
necessário criar obras em cartolina, papel ou tela sem moldura e medir 
no máximo 50x70 cm. O aluno vencedor e seu professor ganharão uma 
viagem para Brasília e um aparelho eletrônico. Mais informações em 
(http://bit.ly/2wzeQqb).

B - Acidente de Trabalho
Apresentando conhecimento necessário sobre todos os aspectos do 
acidente de trabalho e sua repercussão para a empresa, a ABIMAQ 
promove no dia 11 de setembro, em sua sede (Av. Jabaquara, 2925o), o 
curso “Refl exos do Acidente do Trabalho para as empresas”. Dentre os 
temas abordados estão a Emissão de CAT, Ação Regressiva e Ação de 
Indenização na Justiça do Trabalho. Podem participar gestores, diretores, 
gerentes, analistas de RH e advogados que lidam com os desdobramen-
tos do acidente do trabalho ocorrido na empresa. A ministrante será 
Silvia Fernandes Chaves, advogada, Doutora em Direito das Relações 
Sociais. Mais informações e inscrição, acesse: (www.abimaq.org.br) ou 
tel. (11) 5582-6321/6313 

C - Programa Trainee 
Em busca de novos talentos para somar aos mais de 10 mil colaboradores 
que estão espalhados em 23 Estados do Brasil, o Burger King® abriu 
as inscrições para o seu Programa Trainee 2018. As oportunidades são 
para jovens com as mais diversas formações acadêmicas, já que não há 
restrições de cursos. Os interessados devem ter inglês fl uente, disponi-
bilidade para mudança e terem concluído a graduação entre dezembro 
de 2014 e 2017. As inscrições irão até o dia 24 de setembro e podem 
ser realizadas por meio do site (www.vemserbk.com).

D - Isótopos Estáveis
O Instituto de Biociências da Unesp, campus Botucatu, promove entre 
os próximos dias 22 e 24, a primeira edição do Workshop Internacional 
de Isótopos Estáveis em Ciências da Vida. O evento aborda aplicações 

nas áreas de conhecimento em Meio Ambiente, Agrárias, Saúde e 
Biológicas realizado no Brasil. Busca também integrar pesquisadores 
de vários países que atuam nas áreas de zoologia e ecologia isotópica, 
nutrição e produção animal, fi siologia vegetal e animal, alimentos e be-
bidas, metabolismo energético em humanos e de exames clínicos; além 
da temática da análise da razão isotópica dos elementos leves como o 
carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Inscrições no site (www.
inscricoes.fmb.unesp.br).

E - Reportagens sobre Serviços
Para incentivar a produção de reportagens sobre o desenvolvimento eco-
nômico do setor de serviços e das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), 
o Prêmio Fenacon de Jornalismo entra em sua terceira edição. Com 
inscrições abertas até o próximo dia 29, o concurso vai premiar trabalhos 
inscritos nas categorias jornalismo impresso e multimídia, que contempla 
rádio, TV e web. Os vencedores serão anunciados durante a abertura da 
17ª edição da Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 
(Conescap), em 15 de novembro, na cidade de Manaus. Inscrições e 
mais informações pelo site (www.premiofenacondejornalismo.com.br).

F - Árvore Solar
A MRV Engenharia fechou uma parceria com a Alsol Energias Renováveis 
para, juntas, realizarem a instalação da primeira árvore de energia solar 
fotovoltaica em Belo Horizonte. Com tecnologia inovadora a árvore é 
capaz de recarregar celulares e vai disponibilizar sinal de Wi-Fi gratuito 
através de uma técnica que capta a radiação solar e transforma essa 
energia em eletricidade.  A árvore lembra uma palmeira e será capaz 
de realizar o carregamento com até 6 dispositivos por vez. Localizada 
na entrada da sede da MRV na Av. Professor Mário Werneck, 621, no 
bairro Estoril, vai benefi ciar toda a população do entorno. Construída 
pela empresa mineira Sunew com a revolucionária tecnologia de fi lmes 
fotovoltaicos orgânicos. Outras informações: (www.mrv.com.br).

G - Coffee of the Year 
Um dos eventos mais aguardados da Semana Internacional do Café - SIC, 
o Coffee of The Year 2017 reúne amostras nacionais de café, enviadas 
por produtores de todo o país, para serem provadas e avaliadas por 
classifi cadores nacionais e internacionais. Os 10 melhores cafés são 

selecionados para que os visitantes do evento tenham a oportunidade 
de degustá-los, às cegas, e votar no seu preferido. A lista dos TOP 10 
é retirada de uma outra com 150 cafés, avaliados por uma comissão 
julgadora baseada nas avaliações da Associação Americana de Cafés 
Especiais. o evento acontece entre 25 e 27 de outubro, no Expominas, 
em Belo Horizonte, reunindo toda a cadeia produtiva do setor cafeeiro 
nacional e internacional. Inscrições e informações: (www.semanainter-
nacionaldocafe.com.br). 

H - Encontro sobre Compliance 
O WFaria Advogados realiza o 2nd Compliance and Internal Investigation 
International Meeting, no dia 5 de outubro, das 13h30 às 18h45, no WTC 
São Paulo Events Center. Importantes e renomados especialistas de todo 
o mundo já estão confi rmados. Eles vão dividir experiências, tendências 
e novos desafi os do setor, relacionados aos acordos de leniência, certifi -
cações, inclusive a ISO 37001, e as diretrizes sobre Compliance e a Lei 
Antisuborno. Profi ssionais e especialistas dos principais escritórios de 
advocacia do mundo, experts em compliance, e normas de anticorrupção. 
Entre eles, o responsável pelas Operações Internacionais no FBI, David 
Brassanini. Mais informações: (https://goo.gl/4gN5sf).

I - Encontro de Economia 
Belo Horizonte será palco do maior encontro de economia do país. 
Entre os próximos dias 6 e 8, o Minascentro recebe o 22° Congresso 
Brasileiro de Economia. Com o tema “Desenvolvimento Econômico, 
Justiça Social e Democracia: Bases para um Brasil Contemporâneo”, a 
edição debate os principais aspectos que afetam a economia mundial, 
bem como os novos rumos e as condições para uma possível retomada 
de crescimento no país. Este será o principal evento de economia do 
país neste ano e contará com palestrantes como o ministro Henrique 
Meirelles, Luiz Gonzaga Belluzzo, Luis Nassif, Paulo Haddad entre outros. 
As inscrições 22° Congresso de Economia Brasileiro podem ser feitas 
pelo site (http://cbe2017.com.br). 

J - Encontro Taiwan
O Centro Cultural de Taipei, na Rua São Joaquim 460, conhecido por 
atender a comunidade taiuanesa, abre suas portas no próximo dia 14, 
das 19h às 22h, para receber chineses e paulistanos. O motivo: lança-
mento do livro Dao De Jing, da Edipro. A obra apresenta os tradicionais 
provérbios chineses, em primorosa edição capa dura, bilíngue, incluindo 
os ideogramas do mandarim e seu respectivo sistema de pronúncia pin 
yin (transliteração fonética). Esta incrível coletânea serve de base para 
muito da fi losofi a e da religiosidade oriental, como a Medicina Tradicio-
nal Chinesa, o Tai-Chi, o Qi-Gong, Acupuntura e o taoísmo. O tradutor 
da obra Chiu Yi Chih, especializado e conhecedor profundo da fi losofi a 
Taoista clássica, fará leituras dos famosos provérbios chineses.
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Anatel estuda cassar 
autorizações do 
Grupo Oi

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) informou que 
discutirá a abertura de processos 
de caducidade das concessões e 
de cassação das autorizações do 
Grupo Oi. A medida foi proposta 
pelo coordenador do Núcleo de 
Ações, conselheiro Igor de Freitas, 
e será analisada pelo conselho di-
retor da Anatel. A concessionária 
de serviços de telecomunicações 
entrou em recuperação judicial em 
junho do ano passado e, na época, 
informou que tinha R$ 65,4 bilhões 
com credores. 

Caso a abertura dos processos 
seja aprovada pelo conselho, eles 
serão instaurados e a empresa 
poderá demonstrar a viabilidade 
de seu plano de recuperação e 
apresentar sua defesa em relação 
às demais questões tratadas.

“O cenário de um desfecho 
desfavorável para o processo de 
recuperação judicial passa a ser 
considerado com maior probabili-
dade e, portanto, isso requer pro-
vidências imediatas, considerando-
-se as consequências negativas que 
disso pode advir para a sociedade 
e para a economia brasileiras”, 
informou a Anatel.

Segundo a agência, após 14 me-
ses do ajuizamento da recuperação 
judicial e com a assembleia de 
credores marcada para o próximo 
dia 9 de outubro, até agora não há 
perspectiva concreta de superação 
dos problemas da empresa, pois 
não há um plano que garanta a 
sustentabilidade das operações a 
médio e longo prazos (ABr).

Exportações bateram novo recorde em agosto.

Benefi ciada pela recupera-
ção dos preços das commo-
dities, a balança comercial 
registrou superávit recorde 
em agosto. No mês passado, 
o país exportou US$ 5,599 
bilhões a mais do que impor-
tou. Esse é o melhor resul-
tado registrado para o mês. 
Em agosto, as exportações 
somaram US$ 19,475 bilhões, 
alta de 14,7% em relação a 
agosto de 2016 pelo critério 
da média diária. As importa-
ções totalizaram US$ 13,876 
bilhões, crescimento de 8% na 
mesma comparação também 
pela média diária.

De janeiro a agosto, a ba-
lança comercial registrou 
saldo positivo de US$ 48,109 
bilhões. Nos oito primeiros 
meses do ano, o valor supera 
todo o superávit do ano pas-
sado, de US$ 47,692 bilhões. 
No acumulado de 2017, o país 
vendeu US$ 145,946 bilhões 
ao exterior, 18,1% a mais que o 
registrado no mesmo período 
do ano passado pela média 
diária. As compras do exterior 
somaram US$ 97,837 bilhões, 

É o segundo resultado positivo, uma vez que, no primeiro 

trimestre, o PIB cresceu 1% comparativamente

ao quarto trimestre de 2016.

Na comparação com o 
segundo trimestre de 
2016, a variação do PIB 

foi de 0,3%. Os dados fazem 
parte de pesquisa divulgada 
pelo IBGE. Com o resultado, 
o PIB acumulado nos quatro 
últimos trimestres continua 
negativo em 1,4% em relação 
aos quatro trimestres imedia-
tamente anteriores, fechando 
os primeiros seis meses com 
“variação nula” em relação ao 
primeiro semestre de 2016. .

É o segundo resultado posi-
tivo consecutivo, uma vez que, 
no primeiro trimestre, o PIB 
cresceu 1% comparativamente 
ao quarto trimestre de 2016 
– o primeiro número positivo 
depois de dois anos de quedas 
seguidas.

Esse resultado positivo mos-
tra a Agropecuária com variação 
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PIB cresce 0,2% no
2º trimestre e chega a

R$ 1,6 trilhão, informa o IBGE
O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todas as riquezas produzidas no país, fechou o segundo 
trimestre do ano com alta de 0,2% na comparação com primeiro trimestre, na série ajustada 
sazonalmente

ção da infl ação, a redução da 
taxa básica de juros e o cres-
cimento, em termos reais, da 
massa salarial”.  

A coordenadora de Contas 
Nacionais Trimestrais do IBGE, 
Rebeca Palis, foi taxativa: “O 
comércio, pelo lado da oferta, 
e o consumo das famílias, pelo 
lado da demanda, foram as 
principais infl uências para a 
variação positiva de 0,2% do 
PIB”. Ela admitiu que a econo-
mia brasileira está em um ciclo 
de melhora, mas ainda não se 
confi gura uma recuperação e 
que os gastos [da sociedade] 
foram impulsionados por uma 
conjunção de fatores como o 
controle da infl ação e o saque 
do FGTS. “Estamos num ciclo 
ascendente da economia, mas 
ainda não dá para chamar de 
recuperação”, disse (ABr).

nula (0,0%), a Indústria com 
queda de 0,5% e os Serviços, 
que respondem por 73,3% do 
PIB, com alta de 0,6%. O re-

sultado foi infl uenciado “pela 
evolução de alguns indicadores 
macroeconômicos ao longo do 
trimestre, como a desacelera-

Benefi ciada por commodities, balança 
comercial tem superávit recorde em agosto

crescimento de 7,3% pela média 
diária na mesma comparação.

Segundo o Ministério da In-
dústria e Comércio, o principal 
fator responsável pela melhora 
do saldo da balança comercial 
foi a evolução do preço das 
mercadorias exportadas, que 
subiram 13,6% de janeiro a 
agosto em relação aos mesmos 
meses do ano passado. O volu-
me de mercadorias exportadas 
aumentou 4,4% na mesma com-
paração, benefi ciado por safras 
recordes. A pasta estima que 
a balança comercial encerrará 
o ano com superávit acima de 
US$ 60 bilhões.

A valorização de preços 

concentrou-se nas commo-
dities. Entre os produtos 
primários, as maiores altas 
foram registradas no minério 
de ferro (57,3%), no petró-
leo bruto (40,9%) e no café 
(16%). A alta de preços, 
no entanto, alastrou-se por 
outros setores. Entre os 
produtos semielaborados, os 
semimanufaturados de ferro 
e de aço subiram (37,6%), e 
o açúcar bruto valorizou-se 
26%. As maiores valorizações 
de produtos industrializados 
foram registradas nos aviões 
(6,9%), nos veículos de carga 
(3%) e nos automóveis de 
passageiros (1,7%) (ABr).


