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Saiba se a sua empresa 
está vulnerável

à corrupção

Fraudes e outros 

problemas relacionados 

à falta de ética podem 

ocasionar muito mais 

prejuízo às empresas do 

que uma simples queda 

nos lucros

Felizmente, existem me-
canismos que ajudam a 
reconhecer e combater as 

más práticas – como a elabora-
ção de um código de conduta, 
a disponibilização de canal de 
denúncia, o desenvolvimento 
de educação contínua e o mo-
nitoramento de ações de riscos. 
Confi ra os principais sinais de um 
negócio que pode estar vulnerável 
à corrupção:

Precisamos acelerar o • 

crescimento - Compa-
nhias que valorizam demais 
sua expansão fi cam vulne-
ráveis às más condutas. 
Funcionários sob pressão, 
metas inalcançáveis – su-
periores às praticadas no 
mercado – e técnicas mo-
tivacionais que enfatizam 
a “necessidade de vencer” 
podem pressionar e até 
mesmo confundir os limites 
éticos dos colaboradores.
Não importa como, mas • 

faça - Não há como cobrar 
transparência, ética e boas 
condutas se as lideranças 
não derem o exemplo. Ati-
tudes que impõem metas 
irreais acabam, implici-
tamente, encorajando a 
corrupção interna – o pior 
de tudo: os líderes nunca 
serão responsabilizados, já 
que não estão diretamente 
envolvidos nas fraudes.
A culpa é do novato • 

- Grandes e médias cor-
porações contam com um 
número elevado de funcio-
nários e diferentes graus de 
hierarquia. Nesse cenário, é 
fácil para alguém que agiu 
de má fé jogar a culpa em 
outro – por vezes, em um 
funcionário de diferente 
departamento ou de um 
nível hierárquico abaixo. 
A resolução para esse pro-

blema se dá na introdução 
de um sistema de respon-
sabilização (accountability, 
em inglês).
Com esse resultado, nem • 

precisa me explicar - Um 
alto nível de pressão e um 
sistema que premia apenas 
os profi ssionais “fora da 
curva” também favorecem 
a corrupção. Colaboradores 
e/ou equipes que costu-
mam se destacar – e são 
premiadas por isso – não 
costumam ser questionadas 
sobre como alcançaram 
seus resultados expressi-
vos. A liderança, muitas 
vezes, prefere não saber 
dos trâmites operacionais 
(antiéticos e corruptos, 
por vezes).
Se eu não fi zer isso, vou • 

prejudicar a empresa - No 
âmbito corporativo, as más 
ações não podem justifi car 
um bem maior – em longo 
prazo, elas trazem apenas 
perdas. Muitos funcioná-
rios se dizem obrigados 
a praticar atos ilícitos ou 
antiéticos, alegando que, 
se não se envolvessem nas 
irregularidades, estariam 
prejudicando os colegas, os 
chefes e toda a companhia. 
Trata-se de uma falsa pre-
ocupação, potencializada 
com um sentido de urgência 
deturpado – e que deve ser 
evitado.
Mas é um processo nor-• 

mal aqui dentro - Outras 
empresas ainda tentam 
disfarçar atitudes corrup-
tas valendo-se de nomen-
claturas e processos que, 
à primeira vista, parecem 
corriqueiros e legais. No 
caso específi co de propi-
nas, por exemplo, mui-
tas abrem “fundos” com 
nomes-fantasia, que visam 
ludibriar auditores e fi scais 
– no relatório, algo como 
“fundo para consultoria 
de projetos” pode passar 
despercebido.

(*) - É CEO da Tecvidya, empresa es-
pecializada em soluções de vídeo pela 
web, como a plataforma corporativa de 
vídeos Meritum (www.tecvidya.com.br).

Rafael Multedo (*)

A - Homenagem a Senna 
Há 25 anos, Ayrton Senna conquistou o tricampeonato de Formula 1, 
em Suzuka, no Japão. Para comemorar esse e outros títulos de um dos 
maiores ídolos do automobilismo, a Trumpf, empresa líder mundial em 
alta tecnologia, transforma o aço em arte e, junto com a BB Editora e o 
Instituto Ayrton Senna, lança o primeiro museu a céu aberto do mundo 
sobre a trajetória do piloto. Localizado no Autódromo de Interlagos, espaço 
marcado pelas mais emblemáticas vitórias de Senna, o Museu contará 
com 11 esculturas em aço assinadas pelo artista plástico Rafael Sanches, 
com a tecnologia das máquinas Trumpf. Para eternizar a obra, a Gerdau 
colaborou fornecendo um aço especial COR A588 Gerdau. Acompanhe 
toda a ação pelas hashtags (#HeróiDeAço) e (#Arteemmetal).  

B - Feira Escandinava
Hoje (8) e amanhã (9), entre 11h00 e 22h00, no Esporte Clube Pi-
nheiros, acontece a tradicional Feira Escandinava em sua 51ª Edição. 
Além da venda dos produtos escandinavos, o evento também recebe 
uma bela exposição fotográfi ca. O país que ganha destaque este ano é 
a Suécia, que planeja mostrar um pouco mais da sua cultura, indústria 
e atrativos turísticos. Na exposição, os visitantes terão a oportunidade 
de conhecer ainda mais sobre este incrível país. As imagens da mostra 
prometem despertar o interesse dos brasileiros para descobrirem mais 
sobre o potencial sueco em diferentes segmentos. Informações: (feira-
escandinava.wordpress.com).

C - Nanotecnologia na Microbiologia 
O 6º Congresso sobre Diversidade Microbiana da Amazônia e o II En-
contro de Coleções Biológicas do Amazonas serão realizados entre os 
próximos dias 22 e 25, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em 
Manaus. Os eventos são realizados em parceria com o Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa), o Instituto Leônidas e Maria Deane e 
a Universidade do Estado do Amazonas. Com o tema “Nanotecnologia 
aplicada à microbiologia”, a palestra de abertura será proferida por Ari 
Correa Júnior, da UFMG. O tema voltará a ser tratado no último dia do 
evento com um estudo da nanotecnologia como tratamento de leishma-
niose cutânea. Mais informações: (6cdmicro.inpa.gov.br). 

D - Para Diplomatas
A FGV lança um curso intensivo para diplomatas: “Contemporary Bra-
zil: Politics, Economics and Society”. Com base em debates políticos, 
econômicos e sociais, oferece conhecimento amplo e aprofundado 
sobre o Brasil contemporâneo, auxiliando diplomatas a analisar uma 
gama de assuntos envolvendo o país. O corpo docente é formado por 
profi ssionais de altíssimo nível, com professores pós-graduados em 
instituições de renome, cujas análises são solicitadas por consultorias 
especializadas e pela mídia: Matias Spektor (Oxford), Oliver Stuenkel 
(Harvard e Duisburg-Essen), Leonardo Weller (LSE) e Kurt von Met-
tenheim (Columbia University). As aulas e discussões ocorrerão em 
inglês. O curso, que começa no próximo dia 19, em dois sábados, das 
8h30 às 16h00. Mais informações: tel. 3799-3769 ou (http://ri.fgv.br/
ensino/contemporarybrazil).

E - Pós-graduação em Saúde
O Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa está com as inscrições 
abertas para a pós-graduação lato sensu 2017. São 17 cursos divididos 
em especialização e aperfeiçoamento, destinados a médicos, enfermei-

ros, gestores e outros profi ssionais de saúde. Entre as especializações: 
Cirurgia Urológica Minimamente Invasiva, Cuidados ao Paciente com 
Dor, Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva, Endoscopia 
Digestiva Terapêutica, Gestão da Atenção à Saúde e Informática em 
Saúde. Nos cursos são utilizadas ferramentas de ensino-aprendizagem e 
metodologias híbridas, envolvendo simulação realística, design thinking 
e jogos. Os alunos são estimulados a produzir novos conhecimentos, 
tecnologias e inovação em saúde. Mais informações e inscrições: (https://
iep.hospitalsiriolibanes.org.br/web/iep/latosensu). 

F - Challenges Explorations 
A Fundação Bill & Melinda Gates está com inscrições abertas até amanhã 
(9) para a 18ª rodada do programa Grand Challenges Explorations (GCE), 
que oferece US$ 100 mil a inovações tecnológicas e científi cas em saúde, 
agricultura e desenvolvimento capazes de solucionar graves problemas 
mundiais. Qualquer pessoa pode enviar projetos. Não é necessário anexar 
currículo, referências nem resultados prévios. A seleção é baseada na 
qualidade da proposta, que deve ser inovadora, e no seu potencial para 
resolver grandes desafi os globais. São aceitos projetos de candidatos 
de qualquer área ou organização, incluindo universidades, laboratórios, 
institutos de pesquisa, ONGs e empresas privadas. Para participar, basta 
descrever sua ideia em inglês em duas páginas. Mais informaçõesem: 
(http://gcgh.grandchallenges.org/grant-opportunities). 

G - Top de Marketing
A ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing no Brasil 
promove a sua 44ª edição do Top de Marketing ADVB, que é considerada 
uma das principais premiações do setor. O evento acontece em um café da 
manhã especial amanhã (9), no Maksoud Plaza. A cerimônia irá entregar 
a honraria mais aguardada a quatro empresas – Duke Energy, Mercedes 
Benz, Gocil e Rádio Gaúcha – e a um sindicato – Simers (Sindicato dos 
Médicos do Rio Grande do Sul), que se destacaram entre os projetos 
inscritos de diversos segmentos vindos de todo o Brasil. Considerada uma 
das principais premiações das áreas de Marketing e Vendas do Brasil, 
o prêmio foi criado há mais de 40 anos com o objetivo de reconhecer e 
valorizar as campanhas e ações de sucesso das empresas.

H - Gestão de Dados
A Serasa Experian lança no Brasil o Pandora, plataforma voltada a oferecer 
uma gestão completa de dados das empresas. O novo produto identifi ca, 
investiga, avalia e melhora a qualidade das informações, automatizan-
do e controlando o processo, e executando centenas de operações. É 
adaptável a diferentes casos de uso de gerenciamento de dados, como 
qualidade, migrações e visão única do cliente, por exemplo, com foco 
em redução de tempo, menos recursos e otimização do investimento. 
As organizações podem aproveitar seus bancos de dados para tomar 
decisões estratégicas de negócios com mais agilidade e inteligência. 
Para mais informações, visite (www.serasaexperian.com.br). 

I - Produção Aquícola
A Secretaria de Agricultura realiza nesta quinta-feira (10), no Centro do 
Pescado Continental do Instituo de Pesca, em São José do Rio Preto, o mini-
curso ‘Sistemas Integrados de Produção Aquícola: Policultivo e Aquaponia’. 
O evento começa às 7h30, e está com inscrições abertas para as 70 vagas 
disponíveis. Com o público-alvo formado por produtores rurais, estudantes 
e técnicos, a programação abordará temas como: a defi nição e os princípios 

básicos dos sistemas integrados de produção; e policultivo, com informa-
ções sobre manejo, adaptações necessárias e principais espécies (peixes e 
camarões). As inscrições custam R$ 85. Mais informações pelos tels. (17) 
3232-1777/3234-3204 ou (ipesca.riopreto@pesca.sp.gov.br). 

J - Croissants Recheados 
A Croasonho, única rede de franquias de croissants recheados do país, 
dá continuidade à sua expansão e inaugura nesta quarta-feira (9), sua 
primeira unidade em Santo André, no ABC paulista. A loja que fi ca 
num dos principais pontos comerciais da cidade, conta com 106 lugares 
em seu salão e 23 funcionários para atender prontamente a todos os 
“croalovers” e oferecer as mais de 40 opções de croasonhos salgados e 
doces, além de pratos executivos, saladas, sobremes, milkshakes etc. 
Essa nova unidade fortalece a estratégia de expansão da rede no estado. 
Vislumbrando expandir o negócio, foi criado o sistema de Franchising. 
Com seu modelo de negócio inovador, a rede já soma mais de 70 lojas 
em 16 estados brasileiros. Saiba mais em (www.croasonho.com.br).

K - Mercado São Paulo
Começou no último sábado (5), e vai até o dia 11 de dezembro, sempre 
aos fi nais de semana, das 11h00 às 20h00, na Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, na Av. Politécnica, 82 (Jaguaré), o Mercado São 
Paulo, projeto que reúne mostras e degustações em torno de 11 cadeias 
produtivas. Entre as marcas presentes, teremos produtos da Fazenda 
Atalaia, de Amparo; da Capril do Bosque, produtora de queijo de cabra; 
da ITAL (Iogurte desnatado com probióticos); da CATI, com produtores 
de leite viundos de todo o Estado; da Leiteria Santa Paula, com queijos 
é obtido de vacas da raça Girolando; e de Doces Nayá, de Agudos, com 
seus doces de leite caseiro, com baixo teor de açúcar.

L - Cacau no Agronegócio 
A cultura do cacau tem relação direta com a história e o desenvolvimento 
econômico do Brasil. Ainda hoje, a produção, exploração, industrialização 
e comércio do fruto formam uma das “indústrias” mais fortes do País. 
Para debater a importância do cacau no agronegócio nacional, o Estadão 
promove no próximo dia 10 (quinta-feira), novo evento da série Fóruns 
Estadão. Reunindo especialistas, produtores, sindicalistas, entidades 
do setor e representantes do Poder Público, o encontro acontecerá no 
Auditório do Estadão, a partir das 8h30. As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas pelo site (www.estadaoeventos.com.br/cacau). 

M - Futuro do Rádio 
Entre os próximos dias 18 e 20, no Rafain Palace Hotel, em Foz do Iguaçu, 
acontece o Engetec, que tratará de assuntos extremamente atuais, que 
defi nem o futuro do rádio no Brasil. Um deles será “Rádio Pós-Internet”, 
ministrado por Marco Túlio Nascimento, diretor da ZY Digital, que vai 
abordar um panorama geral e perspectivas de futuro para um rádio 
multiplataforma, caminho obrigatório para as emissoras que desejam 
crescer. Gustavo Loyola, da CBN, fala sobre “Produtividade: o caminho 
para o crescimento”. Outro grande assunto que terá espaço no evento 
é a Migração AM/FM, que será explanada por André Cintra e Vanessa 
Cristina. Outras informações em: (www.planetadoradio.com).

N - Desenvolvimento Sustentável 
Com a proposta de disseminar os valores da sustentabilidade empresarial 
no País, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU promove, no próximo dia 
9, no auditório do MASP, o Fórum Pacto Global – setor privado rumo aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O evento será aberto para 
representantes de empresas, signatárias ou não, e pretende conscien-
tizar a comunidade empresarial sobre a importância, cumprimento e 
implementação dos ODS. Para promover um ambiente de aprendizado e 
conscientização, a programação do Fórum contempla painéis temáticos 
nas áreas de meio ambiente, liderança, integridade, direitos humanos 
e parcerias. Ambiente para o compartilhamento de experiências e ne-
tworking. Mais informações (http://bit.ly/2deJ04z).

A - Homenagem a Senna
Há 25 anos, Ayrton Senna conquistou o tricampeonato de Formula 1, 

ros, gestores e outros profi ssionais de saúde. Entre as especializações:
Cirurgia Urológica Minimamente Invasiva, Cuidados ao Paciente com
Dor Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva Endoscopia

O custo da cesta básica está 
menor em 14 das 27 capitais 
brasileiras. Entre as cidades 
que tiveram quedas mais 
expressivas estão Brasília 
(-5,44%), Teresina (-1,77%), 
Palmas (-1,76%) e Salvador 
(-1,66%). Houve alta em 13 
capitais, sendo Florianópolis 
(5,85%), Vitória (3,19%), 
Porto Velho (2,18%) e Maceió 
(2,12%) os destaques.

De acordo com a pesquisa do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese), a cesta mais cara 
foi a de Porto Alegre (R$ 478,07), 
seguida de Florianópolis (R$ 
475,32) e São Paulo (R$ 469,55). 
Os menores valores médios foram 
observados em Natal (R$ 366,90) 
e Recife (R$ 373,66).

Entre janeiro e outubro deste 

ano, todas as cidades acumu-
laram alta, sendo as mais re-
levantes em Maceió (24,25%), 
Aracaju (23,69%), Rio Branco 
(21,99%) e Fortaleza (21,21%). 
Os menores aumentos ocor-
reram em Brasília (9,58%), 
Curitiba (10,52%) e Macapá 
(10,99%). Entre os tipos de 
alimento, houve alta no preço 
da carne bovina de primeira, da 
manteiga, do açúcar, do tomate 
e do café em pó. O feijão e o 
leite tiveram o valor reduzido 
na maior parte das cidades.

Segundo o estudo, o salário mí-
nimo ideal para a manutenção de 
uma família de quatro pessoas em 
outubro deveria ser R$ 4.016,27, 
ou 4,56 vezes o mínimo vigente 
de R$ 880. Em setembro, o mí-
nimo necessário correspondeu 
a R$ 4.013,08 (ABr).

Brasília e Teresina lideram as capitais que tiveram queda do 

preço da cesta básica.

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

PRAZO PARA INSCRIÇÃO NO CNPC É 
PRORROGADO PARA DEZEMBRO DE 2017
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) prorrogou 

Arquivo/ABr

Cesta básica está 
mais barata em 
14 capitais
Entre janeiro e outubro deste ano, todas as 
cidades acumularam alta

Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Banco Central 
(BC) mantiveram a projeção 
para a infl ação, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
em 6,88% este ano. Para 2017, 
a estimativa caiu de 5% para 
4,94%. As projeções ultrapas-
sam o centro da meta que é 
4,5%. O teto da meta é 6,5% 
este ano e 6% em 2017. É o 
que informa o Boletim Focus 
divulgado sempre às segundas-
feiras pelo Banco Central, em 
Brasília.

A projeção de instituições 
financeiras para a queda da 
economia (PIB),  passou de 
3,30% para 3,31%. Para 2017, 
a expectativa de crescimento 
foi ajustada de 1,21% para 
1,20%. O mercado financeiro 

manteve as expectativas para 
a taxa básica de juros, a Selic, 
em 13,50% ao ano, ao final de 
2016, e em 10,75% ao ano no 
fim de 2017. Atualmente, a 
Selic está em 14% ao ano.

A taxa é usada nas nego-
ciações de títulos públicos 
no Sistema Especial de Li-
quidação e Custódia (Selic) 
e serve como referência para 
as demais taxas de juros da 
economia. Ao reajustá-la para 
cima, o BC contém o excesso 
de demanda que pressiona os 
preços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. Quan-
do reduz os juros básicos, o 
Copom barateia o crédito e 
incentiva a produção e o con-
sumo, mas alivia o controle 
sobre a infl ação (ABr).

Mercado mantém projeção 
de infl ação em 6,88% 


