
O que não é medido não é controlado. Sempre 
uma crise econômica traz à tona a necessidade das 
empresas gerenciarem, de forma efi caz, seus riscos, 
para minimizar as perdas e serem menos vulneráveis 
às oscilações de mercado. As empresas ainda têm 
muito a evoluir e a aprender sobre o valor da previ-
sibilidade. 

O risco não medido pode atingir, em cheio, o caixa 
(dinheiro)  e o resultado (lucro) da empresa. Riscos 
mal administrados têm grande probabilidade de gerar 
custo fi nanceiro, encarecer a operação, tirar efi ciência 
e diminuir as margens, provocando um ciclo de crise 
que pode não ter saída ou sair a um preço altíssimo.

A maioria das empresas ainda adota o modelo que 
centraliza sua área de risco unicamente para a esfera 
fi nanceira. Predomina a gestão de vitrine, sendo ava-
liados apenas os números e quase nenhum indicador 
de mercado. O diagnóstico interno é superfi cial, sem 
considerar o contexto externo e a conjuntura da ati-
vidade onde está inserida. 

Com um ambiente cada vez mais exigente e glo-
balizado, a gestão de riscos tornou-se essencial para 
o crescimento sustentável de uma empresa. É preciso 
compreender que as empresas são organismos vivos, 
sujeitas a fatores internos e externos que oscilam com 
frequência. 

É importante que a empresa tenha seu programa 
de gerenciamento de riscos, para que diante de si-
tuações ameaçadoras, gestores e demais profi ssio-
nais saibam como agir e quais recursos utilizar para 
minimizar ou tratar os riscos. 

Termos como governança corporativa, compliance 
e controles internos, passaram a fazer parte do dia 
a dia das empresas, para evitar ou reduzir, ao máxi-
mo, todos os riscos que a envolvem, sendo os mais 
iminentes: 

1. Risco de mercado: decorrente das oscilações 
de mercado, como mudança na taxa de juros e de 
câmbio, preços de insumos e mercadorias.

2. Risco operacional: resultante da atividade da 
empresa, como processos internos, decisões equivo-
cadas, mão de obra e sistemas inadequados. 

3. Risco de crédito e liquidez: decorrentes de 
inadimplência, investimentos e compras de ativos 
desnecessários ou de forma excessiva.

4. Risco de gestão: resultante de informações dis-
torcidas ou da falta deles sobre o negócio, fazendo 
com que decisões sejam tomadas equivocadamente.

5. Risco de imagem: decorrente de situações que 
impactem o nome ou a marca da empresa, denegrin-
do a sua imagem perante o mercado em geral.

A gestão de riscos está ganhando tratamento cada 
vez mais diferenciado nas empresas, porque não se 
trata apenas de prevenir ou eliminar tais riscos, mas 
sim, também, identifi car oportunidades que possam 
gerar valor. 
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Na hora da separação do 
lixo, é preciso atentar para 
o descarte de materiais 
como vidros, seringas, 
agulhas, entre outros. 
O indicado é identifi car 
esses resíduos, seja na 
sacola, caixa ou papel em 
que esteja envolto. Para a 
coleta seletiva, o descarte 
na lixeira correta também 
é um facilitador. Confi ra a 
separação por cores.

Azul: papel e papelão.
Amarelo: metal.
Verde: vidro.
Vermelho: plástico.
Marrom: orgânico.
Laranja: resíduos 
perigosos.
Branco: resíduos 
ambulatoriais e de serviço 
de saúde.

COMO SEPARAR
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Começam os preparativos para 
a Semana da Pátria em Santa Cruz

É preciso repensar

7 DE SETEMBRO

Para os catadores, a es-
perança está nas crianças, 
que durante as visitas das 
escolas na usina, se mos-
tram muito mais preocu-
padas do que os adultos. 
Quem concorda é o secre-
tário de Meio Ambiente, 
Saneamento e Sustentabili-
dade de Santa Cruz do Sul, 
Raul Fritsch, que destaca 
quais são os passos ideais 
para um descarte correto. 

Conforme Fritsch, a As-
sociação Brasileira de Em-
presas Públicas e Resíduos 
Especiais (Abrelpe) calcula 
que a média nacional de 
resíduos que poderiam 
ser reciclados é de 30% 
no país. Mas a realidade 

é outra. Para mudar, aos 
poucos, este cenário nega-
tivo, o Secretário pede a 
colaboração da comunida-
de. “O correto é ter em casa 
separação de lixo seco-co-
leta seletiva, lixo orgânico 
que pode ser usado em 
hortas ou floreiras como 
adubo, e o rejeito que é 
encaminhado para a coleta 
domiciliar que é feita pela 
Conesul. O pior erro é fa-
zer o descarte de resíduos 
em áreas irregulares e não 
licenciadas. Já os resíduos 
cortantes devem ser bem 
acondicionados em caixas 
e, se possível, bem enro-
lados em jornais ou outro 
papel”, recomenda. 

Ângela e Nunes são irmãos 
e juntos se orgulham da fun-
ção de catadores, mas tam-
bém presenciam o descaso 
da comunidade com a saúde 
deles. “Chegam muitas agu-
lhas, sem nenhuma proteção. 
Por diversas vezes furamos 
nossos dedos e acabamos 
fi cando expostos a todo tipo 
de vírus”, relata Ângela. O 
grupo, inclusive, tem uma 
parceria com o município 
para realizar testes assim 
que o contato com as agulhas 
ocorrem.

Quando o receio não é pe-
los objetos cortantes, como os 
cacos de vidros que também 
chegam sem observação, o 
medo aparece quando a sa-
cola é suspeita. “Se o saco de 

lixo tem um conteúdo mais 
mole, já fi camos imaginando 
o que veremos desta vez. 
Recebemos muitos cachorros 
e outros animais mortos”, 
conta Ângela, que já precisou 

presenciar, inclusive, corpos 
humanos. Há alguns anos, 
em uma das aberturas das 
sacolas, encontrou o corpo de 
um recém-nascido. Uma cena 
que lembra até hoje.

Começaram os prepa-
rativos para realização da 
Semana da Pátria 2019 em 
Santa Cruz do Sul. A se-
gunda reunião da comissão 
organizadora ocorreu na 
tarde de terça-feira, dia 23, 
no auditório da Secretaria 
Municipal de Educação. Os 
temas, homenageados e a 
programação detalhada de 
cada evento que integra a 
semana serão defi nidos nos 
próximos dias. O lançamen-
to, no entanto, já tem data 
para ocorrer: será no dia 7 

de agosto, às 19h30min, no 
Shopping Santa Cruz.

Este ano, a expectativa 
é de uma presença mais 
expressiva por parte da co-
munidade, tendo em vista a 
participação do Movimento 
Cívico, que surgiu em San-
ta Maria, ganhou eco em 
Santa Cruz do Sul e, agora, 
atendendo ao convite da 
comissão, promete dar uma 
grande colaboração para 
resgate do sentimento de ci-
vismo e cidadania através de 
ações junto ao meio empre-

sarial e setores do comércio 
e serviços.

A comissão organizadora 
da Semana da Pátria é com-
posta pela Prefeitura, CRPO 
Vale do Rio Pardo, 23º Ba-
talhão de Polícia Militar, 6ª 
CRE, 7º BIB, Corpo de Bom-
beiros Militar de Santa Cruz 
do Sul, Grupo Escoteiro 
Santa Cruz, grupos de esco-
teiros Santa Cruz, MacLaren 
e Marista São Luís, 2º BRBM, 
Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB) e Serviço 
Social do Comércio (SESC).


