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Desengavetem os 
códigos de conduta

Temos nos deparado 

continuamente com 

notícias relacionadas 

à corrupção e lavagem 

de dinheiro envolvendo 

grandes empresas 

brasileiras

Organizações que fazem 
parte do nosso cotidia-
no, que são confi adas 

e respeitadas pela população, 
se converteram em fi nancia-
doras de esquemas espúrios 
para viabilizar a consolidação 
de seu posicionamento de 
mercado. É como se estivésse-
mos vivendo em uma sórdida 
releitura de Casa-Grande e 
Senzala, de Gilberto Freyre, 
em pleno século XXI, na qual 
os patriarcas, donos de tudo e 
de todos, pudessem impor suas 
vontades e caprichos sem se 
preocupar com qualquer tipo 
de retaliação. 

A única diferença é o alcance 
desses novos patriarcas, que 
agora vem se provando ser glo-
bal, afetando a vida de milhões 
de pessoas. A Lei Anticorrup-
ção, sancionada no Brasil em 
2013, passou a responsabilizar 
as empresas por práticas ilí-
citas contra a administração 
pública. Desde então, todas 
as companhias operando em 
território nacional passaram a 
revisar seus manuais de ética 
e integridade à luz dessa nova 
legislação, motivadas pela 
necessidade de assegurar que 
seus dispositivos de complian-
ce estivessem aderentes aos 
mandamentos da lei.

É verdade que a maioria das 
empresas nacionais possuem 
códigos de ética e conduta 
bastante rígidos, especialmen-
te aquelas reguladas pela CVM 
(Comissão de Valores Mobili-
ários). Um estudo realizado 
em 2016 pelo Top Employers 
Institute, com mais de 1.200 
empresas no mundo, indicou 
que todas as participantes, 
sem exceção, contavam com 
processos claros e defi nidos 
de ética e compliance.

A pesquisa buscou compre-
ender se, além da divulgação 
destes manuais, os funcioná-
rios das empresas participan-
tes também eram treinados em 
como identifi car e neutralizar 
indícios de corrupção dentro 

das empresas, bem como se 
tais procedimentos eram fa-
cilmente acessíveis por todos 
os colaboradores.

Um dos principais achados 
desse estudo, segundo aponta 
o relatório fi nal, é que no Brasil, 
apesar de 79% das corpora-
ções avaliarem regularmente 
o impacto e a efetividade de 
seus programas de confor-
midade - um crescimento de 
10% em relação a 2015 -, ainda 
vemos casos de corrupção 
sendo originados dentro das 
organizações, envolvendo 
especialmente suas lideranças 
mais seniores.

Isso signifi ca que não basta 
exigir dos colaboradores a lei-
tura e a assinatura dos códigos 
de conduta de forma mecânica. 
A falta de observação e cum-
primento dos processos de 
compliance, abre uma brecha 
perigosa entre o que é pregado 
pelos manuais e o que é pra-
ticado de fato por indivíduos 
mal-intencionados.

Além disso, possuir um 
código de ética e conduta 
apoiado em leis anticorrupção 
internacionais, como a norte-
-americana FCPA (Foreign 
Corrupt Practices Act) e a 
britânica UKBA (UK Bribery 
Act), ou mesmo com base 
em nossa legislação, pode ter 
pouca ou nenhuma utilidade se 
os principais executivos destas 
organizações acabarem se en-
volvendo em esquemas ilegais.

Do ponto de vista corpo-
rativo, o que justificaria a 
mobilização e o engajamento 
de toda uma empresa sobre a 
ética e governança corporati-
va, quando os exemplos dados 
pela liderança se encontram 
totalmente desalinhados aos 
valores que permeiam a pró-
pria cultura organizacional?

Entretanto, é preciso seguir 
em frente e acreditar. Em tem-
pos como os atuais, os comitês 
executivos devem continuar 
agindo com responsabilida-
de, não abrindo mão de suas 
crenças, analisando e punindo 
qualquer tipo de desvio de con-
duta dentro da organização, a 
fi m de garantir a perenidade 
dos negócios e sua reputação 
junto ao mercado.

 
(*) -É Country Manager do Top 

Employers Brasil.

Gustavo Tavares (*)

Jucá observou que a reforma trabalhista passará a vigorar em 

120 dias, tempo sufi ciente para que a MP tramite antes

que os efeitos da nova lei se façam sentir.

Segundo Jucá, há tempo 
sufi ciente para que a MP 
tramite antes que os efei-

tos da reforma se façam sentir.
“Essa medida provisória vai 

sair dentro de alguns dias, mas 
é importante dizer também que 
essa lei que nós sancionamos só 
vale daqui a 120 dias. Portanto, 
dentro desse prazo, a medida 
provisória vai alterar a lei para 
que ela comece a valer “.

O líder da minoria, senador 
Humberto Costa (PT-PE), teme 
que a MP não seja aprovada 
contemplando as alterações 
negociadas no Senado: “Nós 
não temos nenhuma certeza, 
nenhuma garantia de que os 
deputados e senadores vão 
manter intacto esse texto que 
porventura venha de uma nova 
MP”, afi rmou. A minuta prevê 
a alteração de diversos pontos 
que foram objeto de negociação 
na Casa, como o contrato de 
trabalho intermitente, o traba-
lho de gestantes e lactantes em 
ambiente insalubre e os valores 

A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Fernando Jordão (PMDB-RJ), 
que regulamenta a profi ssão de marinheiro de esporte 
e recreio. Conforme o texto aprovado, para exercer 
a profi ssão, o marinheiro deve trabalhar em embar-
cações de esporte e recreio não comerciais, além de 
portar alguma das habilitações da Marinha - arrais 
amador ou mestre arrais - para conduzir embarcações 
na chamada navegação interior, como rios e lagos.

Relator da matéria, o deputado André Figueiredo (PDT-

-CE) foi favorável ao texto na versão já aprovada pela 
Comissão de Viação e Transportes. “É necessário qualifi car 
a atuação profi ssional dos marinheiros de esporte e recreio, 
tendo em vista o risco inerente a essa atividade, que pode 
causar sérios danos à sociedade”, alertou. 

No entanto, ele sugeriu uma alteração, na forma de 
substitutivo, para excluir do projeto original o artigo que 
atribui à Marinha a competência para regulamentar a lei. 
Segundo ele, esse ponto pode ser questionado no futuro, 
já que a competência é do Executivo (Ag.Câmara).

Ninho modifi cou o texto para 

garantir o equilíbrio nas 

relações entre consumidores e 

fornecedores.

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara apro-
vou proposta que proíbe aos 
meios de hospedagem cobrar 
do consumidor taxa pelo 
cancelamento de reserva de 
acomodação, se este for soli-
citado com antecedência igual 
ou superior a 72 horas (ou três 
dias) do horário defi nido para o 
check-in no estabelecimento. O 
texto aprovado é o substitutivo 
do relator, deputado Severino 
Ninho (PSB-PE), ao projeto 
do deputado Luciano Ducci 
(PSB-PR).

O projeto original proíbe a 
cobrança de taxa relativa ao 
cancelamento da reserva de 
acomodações, sempre que for 
solicitado com, no mínimo, 
sete dias de antecedência do 
início da hospedagem. Porém, 
o relator considerou que a pro-
posta “pune rigorosamente os 
estabelecimentos hoteleiros no 
País”. Ninho disse que é preciso 
preservar o direito do consumi-
dor sem “causar sérios impactos 
negativos no mercado”.

No caso de cancelamentos 
realizados em prazo inferior 
a 72 horas, será admitida a 
cobrança, por parte dos meios 
de hospedagem, de taxa de 
cancelamento nas seguintes 
proporções:

I – se solicitada com ante-
cedência inferior a 72 horas e 
igual ou superior a 48 horas: a 
taxa não poderá exceder a 5% 
do valor total da estadia; 

II – se solicitada com ante-
cedência inferior a 48 horas e 

Agravante para 
desrespeito a 
consumidor com 
defi ciência

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos das Pessoas com Defi ciência 
aprovou proposta que torna mais 
grave o desrespeito ao Código de 
Defesa do Consumidor  (CDC) 
praticado contra pessoa com defi ci-
ência. Foi aprovado, com emendas 
de redação, o projeto do deputado 
Celso Russomanno (PRB-SP). O 
texto passa a considerar agravan-
tes dos crimes tipifi cados no CDC 
os cometidos contra pessoa com 
qualquer tipo de defi ciência. 

Atualmente, o Código considera 
agravante apenas os crimes prati-
cados contra pessoas com defi ciên-
cia mental. Ao analisar a proposta, 
o relator, deputado Otávio Leite 
(PSDB-RJ), concordou com a al-
teração, mas apresentou emendas 
para corrigir imprecisões de reda-
ção. “Muito embora concorde com 
a iniciativa, não posso deixar de 
apontar a imprecisão no emprego 
da terminologia ‘pessoa portadora 
de defi ciência’, em vez de ‘pessoa 
com defi ciência”, disse Leite. 

O relator também optou por 
excluir do texto a expressão “in-
terditada ou não”, que se referia 
ao fato de a pessoa com defi ciência 
ser plenamente responsável por 
seus atos ou não. O projeto será 
analisado ainda pelas comissões 
de Defesa do Consumidor; e de 
Constituição e Justiça. Depois, se-
gue para o Plenário (Ag.Câmara).

O deputado Vicente Candi-
do (PT-SP) apresentou uma 
nova versão do seu relatório 
à comissão da reforma política 
com previsão de R$ 3,5 bilhões 
para fi nanciar as eleições de 
2018 e cerca de R$ 2 bilhões 
para as eleições seguintes.

“O centro do debate é o 
fi nanciamento público. E, por 
ser financiamento público, 
nós temos de tomar muito 
cuidado com o regramento. 
Nós temos de ter eleições 
enxutas”, disse Candido. Essa 
é a terceira versão do relató-
rio à comissão, que trata das 
regras eleitorais, do sistema 
eleitoral e do fi nanciamento 
de campanhas. 

Para fi nanciar as campanhas 
eleitorais, será criado o Fundo 
Especial de Financiamento da 
Democracia (FFD), que não 
se confunde com o Fundo Par-
tidário, que será mantido. O 
FFD será distribuído e fi scali-
zado pela Justiça Eleitoral e fi -
nanciará todos os candidatos. 
Os recursos do fundo serão 
incluídos na lei orçamentária 
do ano do pleito. Para a eleição 

Temer ofereceu apoio 
a líder oposicionista 
venezuelano

Por meio de sua conta ofi cial 
no Twitter, o presidente Temer 
informou ter conversado sexta-
-feira (14), por telefone, com o 
líder oposicionista venezuelano 
Leopoldo López, a quem ofere-
ceu o apoio do Brasil. “Recebi 
telefonema de @leopoldolopez. 
Pareceu bem disposto e fi rme em 
sua luta pelo restabelecimento 
da democracia na Venezuela”, 
diz uma das quatro publicações 
feitas na conta de Temer nesta 
manhã. “Reafi rmei apoio do Brasil 
à sua plena liberdade e repúdio a 
prisões políticas”.

Economista e ex-prefeito do 
município de Chacao, Leopoldo 
López é um dos principais nomes 
da oposição ao presidente da Ve-
nezuela, Nicolás Maduro. Ele esta-
va preso em regime fechado desde 
2014, mas na madrugada do último 
sábado (8) foi transferido para 
prisão domiciliar, após decisão 
do Supremo Tribunal de Justiça 
venezuelano. Segundo a publica-
ção de Temer no Twitter, López 
agradeceu o apoio do Brasil em 
seus dias mais difíceis no cárcere e 
“pediu corredor humanitário para 
envio de alimentos e remédios 
para o povo”. Nos últimos meses, 
a Venezuela enfrenta sucessivas 
crises de abastecimento.

“O Brasil está ao lado do povo 
venezuelano. Há que respeitar o 
Estado de Direito, a democracia, 
os direitos humanos”, acrescen-
tou Temer no Twitter. Ainda no 
campo internacional, Temer teve 
uma reunião  com o chanceler 
da Argentina, Jorge Faurie, após 
o qual. segundo a assessoria do 
Palácio do Planalto, Temer seguiu 
para São Paulo, sem confi rmação 
de qual seria a agenda na capital 
paulista, nem previsão sobre seu 
retorno a Brasília (ABr).

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, fez hoje balanço das 

votações no primeiro semestre.

Após uma semana agitada 
com a votação da reforma tra-
balhista, o Senado já entra em 
clima de recesso. Ofi cialmente, 
as férias dos parlamentares 
começam na próxima terça-
-feira (18) e vão até o dia 31 
julho. No entanto, a votação, 
em sessão do Congresso, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2018 abriu caminho 
para que senadores e deputa-
dos antecipassem o recesso. O 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, fez um balanço das 
votações no primeiro semestre. 
Adiantou que um dos desafi os 
para os próximos seis meses 
será a votação da MP sobre a 
reforma trabalhista. 

Em entrevista à TV Senado, 
o presidente da Casa, Eunício 
Oliveira, fez um balanço dos 
seis meses de trabalho. “Nesse 
momento que o país enfrenta 
enorme difi culdade na sua eco-
nomia, a aprovação da reforma 
trabalhista abre a possibilidade 
de criarmos mais empregos tão 
necessários à população”, disse 
sobre a aprovação da proposta, 
que já foi sancionada pelo pre-
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MP que altera reforma trabalhista 
‘sai em alguns dias’, diz Jucá

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), informou que já está pronta a minuta da MP 
alterando pontos da reforma trabalhista aprovada pelo Senado e sancionada sem vetos
pelo presidente Temer

“voluntariamente” apresentem 
atestado de saúde autorizando 
esse tipo de trabalho. No texto 
sancionado, elas têm que apre-
sentar atestado “que recomen-
de o afastamento”.

Outro item da minuta es-
clarece que as comissões de 
representantes dos emprega-
dos não substituem o papel do 
sindicato nas negociações. O 
trabalhador intermitente terá 
direito a benefícios propor-
cionais, como férias, décimo-
-terceiro salário e repouso 
remunerado. Receberá o aviso 
prévio e poderá sacar 80% do 
FGTS, mas não terá direito ao 
seguro-desemprego. A minuta 
exclui a multa para o horista 
que aceitar uma convocação e 
não comparecer. Pela minuta, 
os trabalhadores que no total 
de um mês receberem menos 
de um salário mínimo terão que 
complementar a diferença para 
que a contribuição previdenci-
ária seja contabilizada para fi ns 
de aposentadoria (Ag.Senado).

das reparações por danos ex-
trapatrimoniais.

O parâmetro para fi xação 
das reparações judiciais passa 
a ser o teto dos benefícios da 
Previdência, e não mais “o 
último salário do ofendido”. 
Para diversos senadores, o 
texto original feria a isonomia 

entre os trabalhadores que 
ganham mais e os que ganham 
menos. O esboço da MP altera 
as condições em que se per-
mitiria o trabalho de gestantes 
em atividades insalubres de 
grau “médio” ou “mínimo” e 
lactantes “em qualquer grau”. 
Passa a ser necessário que elas 

Relator prevê R$ 3,5 bilhões para 
fi nanciar eleições de 2018

Vicente Candido: “O centro 

do debate é o fi nanciamento 

público”.
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o deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP), a fórmula de 
distribuição dos recursos 
do fundo para as próximas 
eleições privilegia os grandes 
partidos. “A meu juízo, isso 
não é democrático. Creio que 
até agosto poderemos ter 
uma fórmula mais equitativa 
baseada, sobretudo, no voto 
popular”, disse.

Pela regra, uma parte dos 
recursos será dividida a partir 
da confi guração das bancadas 
na Câmara e no Senado em 
agosto de 2017, e não apenas 
dos eleitos em 2014. Além das 
verbas do fundo, serão per-
mitidas doações de pessoas 
físicas até 10% do rendimento 
declarado no IR do último 
ano ou R$ 10 mil, o que for 
menor. As eleições de 2018 
terão uma regra mais branda, 
com doação de até R$ 10 mil 
por cargo. Assim, uma mesma 
pessoa poderia doar R$ 10 mil 
para cinco candidatos a depu-
tado e outros R$ 10 mil para 
dois candidatos a senador, por 
exemplo (Ag.Câmara).

de 2018, a proposta destina 
0,5% da receita corrente líquida 
(RCL) – calculada de junho de 
2016 a junho deste ano, o que 
daria cerca de R$ 3,5 bilhões, 
de acordo com o relator.

A partir de 2020, o valor do 
fundo será de 0,25% da receita 
corrente líquida (RCL) do ano 
anterior, algo em torno de R$ 2 
bilhões, segundo estimativa de 
Candido. A proposta também 
impõe teto de gastos para cada 
cargo em disputa, conforme 
o tamanho da população na 

Eunício  vai agir com diálogo sobre 
MP da reforma trabalhista

sidente Temer, tornando-se lei 
e entrará em vigor em quatro 
meses. 

Além da aprovação da re-
forma trabalhista, Eunício 
destacou a criação do Cartão 
Reforma, que permite a famílias 
de baixa renda construir e re-
formar as casas, e as propostas 
de liberação dos saques das 
contas inativas do FGTS e a con-
validação dos incentivos fi scais 
que acaba com a guerra fi scal 
entre os estados. Cearense, o 
presidente do Senado também 

ressaltou a liberação de R$ 
517 milhões para conclusão da 
última etapa da obra de trans-
posição do Rio São Francisco.

Para o próximo semestre, um 
dos desafi os será a análise de 
medida provisória que trata de 
pontos polêmicos da reforma 
trabalhista como o trabalho in-
termitente, a jornada de 12 horas 
por 36 horas e o trabalho em 
condições insalubres das gestan-
tes e lactantes, Eunício Oliveira 
prometeu agir “com serenidade, 
disposição e diálogo” (ABr).

Proibida a cobrança 
por cancelamento
de hospedagem

igual ou superior a 24 horas: a 
taxa não poderá exceder a 10% 
do valor total da estadia; 

III – se solicitada com antece-
dência inferior a 24 horas ou em 
caso de não comparecimento do 
hóspede ao estabelecimento: a 
taxa não poderá exceder a 25% 
do valor total da estadia.

Ainda conforme o substi-
tutivo, os valores adiantados 
para garantia de reserva de 
acomodação deverão ser resti-
tuídos ao consumidor no prazo 
máximo de 48 horas após a 
solicitação de cancelamento, 
permitido o desconto das taxas 
proporcionais. A proposta será 
analisada, em caráter conclusi-
vo, pelas comissões de Turismo; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Regulamentação da profi ssão de marinheiro de esporte e recreio


