
Desafi o para pequenas 
e médias empresas, 

profi ssionalizar a gestão

O ambiente corporativo 

nos milhares de 

empresas que lidam 

de forma direta e 

indireta com o poder 

público passa por fortes 

mudanças

Entre os motivos que 
conduzem o novo ce-
nário está o esforço 

das autoridades policiais e 
judiciárias nas investigações 
de enfrentamento à corrupção, 
como as sucessivas fases da 
Operação Lava Jato. O empe-
nho tem forte infl uência no 
âmbito empresarial em virtude 
do impulso que oferece para 
a implantação da Lei Anticor-
rupção brasileira. O cenário 
não atinge somente as grandes 
empresas investigadas, mas 
engloba integralmente a rede 
de fornecedores e prestadores 
de serviços das empresas de 
todos os portes e ramos de 
atividade. 

A Lei Anticorrupção res-
ponsabiliza as entidades ju-
rídicas, não excluindo a res-
ponsabilidade civil de seus 
dirigentes ou administradores 
ou qualquer pessoa natural, 
autora, coautora ou partícipe 
do ato ilícito à administração 
pública. A lei visa fortifi car os 
mecanismos que as empresas 
possuem sobre suas operações 
em torno do cumprimento 
da legislação nacional e das 
regulamentações específi cas 
de cada setor da economia. 
Estas ferramentas de controle 
são nominadas mundialmente 
como programas de complian-
ce, ou seja, de conformidade 
com as leis. 

A instituição dos programas 
de conformidade com a lei 
não é novidade entre as em-
presas. A própria Lava Jato 
atinge grandes companhias 
brasileiras que já tinham um 
código de ética e programa de 
compliance bem elaborados. O 
fato conduz ao entendimento 
de que a devida efi cácia da 
Lei Anticorrupção estará 
comprometida se as condutas 
dos principais gestores da em-
presa não convergirem para o 
respeito das leis.

A regulamentação para 
que a Lei Anticorrupção seja 
aplicada impõe o modo como 
uma empresa deve se preparar 
para empreender as atividades 
junto a qualquer esfera da 
administração pública. A lei 
pretende o fortalecimento de 
punições mais rigorosas aos 
comprovadamente partícipes 
em escândalos. Mas sucesso 
e a efi cácia dos mecanismos 
de combate à corrupção e o 
controle maior de atos ilícitos 
dependem da postura ética de 
seus executivos.

A referida lei defi ne o progra-
ma corporativo de integridade, 
descreve os requisitos mínimos 
a serem observados em sua ela-

boração e quais devem ser os 
mecanismos e procedimentos 
internos de integridade, bem 
como incentivo a denúncia 
e irregularidades, aplicação 
efetiva de códigos de ética e de 
conduta, políticas e diretrizes 
com o objetivo de detectar des-
vios, fraudes, irregularidades e 
atos ilícitos praticados contra 
a administração pública, na-
cional ou estrangeira.

A Lei Anticorrupção tem de 
ser aplicada a todas entidades 
jurídicas independente de sua 
forma societária, faturamento, 
tamanho etc. A dimensão do 
impacto da legislação está 
eclipsada na medida em que 
o tema tem sido quase sempre 
relacionado às grandes corpo-
rações. Estas já possuem mui-
tos procedimentos e controles 
que atendem as exigências da 
Lei, podendo existir algumas 
implementações ou melhorias 
para se adaptarem. Nas maio-
res companhias, o sistema de 
procedimentos e controles 
passam por constante atuali-
zação, além de contarem com 
auditoria interna, auditoria 
externa, governança corpo-
rativa e outros mecanismos 
para prevenção e detecção de 
irregularidades.

O maior desafi o é sua adoção 
por pequenas e médias empre-
sas cuja parcela signifi cativa 
não possui procedimentos e 
controle formalizados. Cenário 
visto principalmente nos ne-
gócios não profi ssionalizados, 
que estão sobre gerência de 
grupos familiares. Todo o cir-
cuito que abrange uma grande 
empresa, com seus fornecedo-
res, pode atingir pequenos e 
médios negócios. Portanto, é 
imprescindível para este setor 
ter seus procedimentos e con-
troles internos formalizados e 
bem sedimentados. Se uma 
indústria gigantesca implanta 
procedimentos de compliance, 
os fornecedores da sua cadeia 
produtiva, consequentemente, 
terão que adotar medidas de 
conformidade com a lei. 

A implantação do programa 
de compliance passa, obriga-
toriamente, pela elaboração 
de procedimentos de controle 
que garantam a integridade 
das informações. É necessária 
a manutenção de profi ssionais 
capacitados para implantar os 
mecanismos, gerenciar infor-
mações de forma adequada e 
consciente da relevância des-
tes dados apresentados nas de-
monstrações fi nanceiras. Este 
é um momento que possibilita 
às empresas, principalmente 
as de pequeno e médio porte, 
se estruturarem para que o país 
cresça e alavanque a economia. 

Quem não se adequar a esta 
realidade não sobrevirá às 
exigências do mercado.
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A Comissão de Desenvolvimento Econômico 
da Câmara aprovou parecer favorável ao projeto 
apresentado pelo deputado Célio Silveira (PSDB-
-GO) que visa estimular a adesão de parceiros 
privados ao sistema de parceria público-privada. 
O relator, deputado Jorge Côrte, recomendou 
a aprovação por considerar que são propostas 
alterações importantes na Lei das PPPs, especial-
mente por ampliar a capacidade dos municípios 
de pequeno e médio porte para implementarem 
parcerias público-privadas (PPPs).

“A importância da iniciativa é primordial, es-
pecialmente porque o Poder Público encontra-se 
com baixo potencial de investimentos em infra-
estrutura, a população vivencia a precariedade 
dos serviços públicos e a economia do país neces-

sita ser alavancada”, defendeu Célio. Em países 
como Canadá, Portugal e Chile, esse sistema de 
parcerias é exitoso. No Brasil, o sistema de PPPs 
já tem dado bons resultados, especialmente nas 
concessões de rodovias para iniciativa privada. No 
entanto, a lei que o regula precisa de aprimora-
mentos, como ressaltou o parlamentar do PSDB.

“Não há como negar a relevância do projeto que 
apresentei e sua adequação ao momento político. 
Exaurida, por diversos motivos, a capacidade de 
investimento do Estado, por tantos anos o motor 
único da economia pátria, é mais do que razoável 
estimular e aceitar os ventos bem mais vigorosos 
provenientes da iniciativa privada”, reitera Célio. 
O projeto seguiu para a Comissão de Trabalho e 
deve ser apreciado em breve (psdbnacamara).

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) lançou ontem 
(19) o projeto ‘Partiu Mudar: 
Educação para a Cidadania 
Democrática no Ensino Mé-
dio’, programa de formação 
política para adolescentes de 
14 a 18 anos. A iniciativa é 
fruto de parceria com o Uni-
cef e as Escolas Judiciárias 
Eleitorais (EJEs). “É preciso 
que as pessoas tenham noção 
sobre o funcionamento dos 
Poderes e saibam que nenhum 
Poder é soberano. O Estado de 
Direito é aquele no qual não há 
soberanos. Todos estão sub-
metidos a regras previamente 
defi nidas”, disse o presidente  
do TSE, Gilmar Mendes, ao 
lançar o programa.

O material fi cará disponível 
em um site criado especial-
mente para o programa, em 
que professores de escolas pú-
blicas e privadas terão acesso 
a orientação para debates em 
sala de aula sobre legislação 
eleitoral e outros assuntos. 
Entre os temas, estão o “con-
tingente feminino na política” 
ou “a função da mídia”. O site 
dará acesso a textos, fotos, 
vídeos e sugestões de ativi-
dades a serem desenvolvidas 

Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, no lançamento do projeto.

O assunto foi discutido 
no 3° Fórum Nacional 
de Educação Escolar 

Indígena, realizado no Centro 
Comunitário Athos Bulcão, na 
UnB. O evento contou com a 
participação de 450 pessoas 

“O país sempre teve difi culda-
des de oferecer políticas públicas 
para o índio, não somente na área 
da educação”, disse o coordena-
dor da organização comunitária 
indígena Aty Guasu, Anastácio 
Peralta, da etnia Guarani Kaiowá.

Segundo ele, só na cidade 
de Dourados (MS), cerca de 
600 crianças e adolescentes 
indígenas estão sem escola. 
“Estamos lutando junto ao 
Ministério Público, prefeitura e 
lideranças para que tenhamos 
professores e salas de aula para 
nossos alunos”, disse.

“O país sempre teve difi culdades de oferecer políticas públicas 

para o índio”, disse Anastácio Peralta.

Debatedores pediram alter-
nativas regulatórias e maior 
conscientização em relação ao 
uso de bebidas energéticas. 
O alerta foi feito ontem (19), 
durante audiência pública da 
Comissão de Legislação Parti-
cipativa da Câmara, proposta 
pelo Instituto Cuidar Jovem. 
Segundo a entidade, a bebida 
energética é a quarta droga 
mais consumida no País. O 
presidente do Instituto, Marcos 
Muccillo Daudt, ressaltou que 
droga é um elemento consi-
derado nocivo para a saúde e 
por isso a bebida energética se 
encaixa na categoria. 

Ele apontou, por exemplo, a 
baixa idade dos consumidores 
e a mistura com bebidas alcoóli-
cas. “A pauta não é o álcool, que 
é crime o consumo por menor 
de idade, mas ele está intrinsi-
camente ligado aos energéti-
cos”, afi rmou. “Precisamos de 
campanhas sobre os perigos das 
bebidas energéticas, incluindo 
advertência nos rótulos. Assim 
poderá ter uma maior proteção 
da saúde pública”, pediu Daudt.

O coordenador de Saúde 
Mental, Álcool e outras drogas 

Marquezelli, que presidiu a audiência, defendeu campanhas 

educativas para alertar os jovens sobre as bebidas energéticas.

A Comissão de Seguridade Social e Família 
da Câmara aprovou proposta do deputado 
Carlos Gomes (PRB-RS), que assegura às 
pessoas com deficiência auditiva o direito 
de serem atendidas por interprete de Lín-
gua Brasileira de Sinais (Libras) em órgãos 
públicos. A medida também é válida para as 
concessionárias de serviços públicos (em-

presas de energia elétrica e abastecimento 
de água, por exemplo) no âmbito federal, 
estadual e municipal.

A legislação atual já prevê atendimento 
prioritário para pessoas com deficiência audi-
tiva, no entanto não trata da disponibilidade 
de tradutores da língua de sinais. O relator, 
deputado Odorico Monteiro (PSB-CE), man-

teve versão da Comissão de Trabalho que 
inclui a medida no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Ele defendeu a necessidade de 
utilização e difusão da Libras como meio 
primordial para a efetiva inclusão social de 
pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

“Libras representa, para muitas pessoas 
surdas, instrumento essencial para o exercí-

cio dos direitos de cidadania, porquanto essa 
variedade linguística lhes dá oportunidade de 
participação social em igualdade de condições 
com as demais pessoas”, defendeu o relator. 
O projeto, que tramita conclusivamente, será 
analisado pelas comissões de Defesa das Pesso-
as com Defi ciência; de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Frente Parlamentar 
vai atuar em defesa 
de portadores de 
psoríase

Foi lançada ontem (19) na 
Câmara, a Frente Parlamentar 
Mista pela Causa da Psoríase e 
Artrite Psoriásica. Lançamento 
integra a campanha do dia mun-
dial da psoríase, no próximo dia 
29. A data entrou no calendário 
internacional em 2004 com 
intuito de alertar sobre o tra-
tamento dessa doença de pele, 
que é crônica e afeta cerca de 
125 milhões de pessoas em todo 
mundo. No Brasil, estima-se 
que sejam mais de 5 milhões 
de pessoas com psoríase.

Presidente da frente parla-
mentar, o deputado Doutor 
Sinval Malheiros (Podemos-
-SP) explica que, embora sem 
cura, a psoríase tem tratamen-
to. O problema é que, no SUS, 
não há uma oferta generalizada 
de medidas mais efi cazes no 
cuidado aos pacientes, como 
a fototerapia (tratamento com 
luz ultravioleta de forte inten-
sidade), por exemplo. “Muitas 
vezes é difícil ter esse trata-
mento pelo SUS. O paciente não 
consegue acesso a pomadas, 
hidrantes. Falta tratamento que 
melhoraria mais rapidamente e 
[levaria] ao desaparecimento 
temporário das lesões”, lamen-
tou Malheiros.

O deputado, que é médico, 
explica que a psoríase é uma 
doença autoimune, não conta-
giosa, sem causa defi nida. O que 
se sabe é que existem alguns ga-
tilhos para o desenvolvimento 
da enfermidade em quem tem 
tendência, como estresse, de-
pressão ou exposição ao clima 
frio. As manchas avermelhadas 
com placas branco-escamosas 
na pele são a versão mais co-
nhecida da psoríase, afi rma 
Malheiros, mas a doença tam-
bém tem relação com a artrite 
psoriásica, uma inflamação 
que afeta ligamentos, tendões 
e articulações (Ag.Câmara).
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Indígenas pedem mais recursos 
para educação nas aldeias

Representantes de etnias indígenas de dez estados brasileiros entregaram ontem (19) para o Ministério 
da Educação (MEC) e Ministério Público Federal (MPF) um documento em que defendem a aplicação de 
recursos para melhorar a qualidade da educação direcionada a esses povos

superior, é preciso que haja uma 
estrutura que o receba, além de 
recursos para o manter durante 
o tempo de estudo”, ressaltou 
Anastácio.

Promover o debate e esti-
mular a participação da popu-
lação indígena no processo de 
concepção, implementação e 
avaliação das políticas nacional, 
estaduais e municipais de edu-
cação voltadas a esse público 
são os objetivos do fórum. “Nos 
últimos anos estamos vivendo 
uma situação particular que é 
muito pouco debate com cida-
dãos e com a comunidade, as 
decisões são tomadas, pratica-
mente, na esfera política”, disse 
o professor da Universidade 
Federal do Amazonas Gersem 
Baniwa, especialista em educa-
ção indígena.

Além da reivindicação de 
investimentos na educação nas 
aldeias, outro assunto abor-
dado foi a migração de índios 

para a cidade a fi m de cursar 
universidade. “Para que nosso 
povo possa vir até a cidade 
para fazer um curso de nível 

TSE busca orientar formação 
política de adolescentes

com a turma.
Ao lançar o site, Mendes disse 

que o movimento estudantil, 
“muito forte na superação 
do modelo autoritário”, fi cou 
sujeito a uma “cooptação 
partidária”, restituindo sua 
autonomia em 2013. Para ele, 
porém, faltam ao jovem noções 
básicas sobre a organização do 
Estado. Para o diretor da Es-
cola Judiciária Eleitoral, Fábio 
Quintas, os professores não se 
sentem capacitados para tratar 
de política e cidadania. Afi rmou 
que, “ainda que haja ressalvas 
quanto a levar o partido para a 
escola, deve-se levar a política, 
que faz parte da vida de todos”.

O novo programa, que terá 
os primeiros convênios com 
secretarias de educação do 
DF, Paraná, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Bahia, com-
plementa outro já existente, 
chamado de Eleitor do Futuro. 
Criado em 2002, foi programa-
do para abordar aspectos da 
cidadania com jovens de 10 
a 18 anos. A faixa etária dos 
grupos orientados na ação 
mais antiga foi defi nida por 
cada estado participante. Em 
Rondônia, por exemplo, os 
coordenadores optaram por 
trabalhar, no âmbito do Eleitor 
do Futuro, com adolescentes 
de 10 a 15 anos (ABr).

Especialistas advertem para o uso 
indiscriminado de bebidas energéticas

do Ministério da Saúde, Quirino 
Cordeiro Júnior, disse que as 
bebidas energéticas são, muitas 
vezes, associadas ao álcool, por 
potencializar o efeito da bebida. 
Citou ainda sintomas que são 
possíveis observar em jovens 
que consomem energético. 
“Não tem sido incomum eles se 
comportando de forma impulsi-
va ou disruptiva, inquietos, sem 
concentração, com alteração no 
apetite, com enurese noturna, 
dentre outros efeitos”, disse.

A gerente geral de Alimentos 

da Anvisa, Thalita Antony de 
Souza Lima, ressaltou a impor-
tância da regulamentação da 
composição e da rotulagem das 
bebidas energéticas. Também 
disse que, no Brasil, existem 
requisitos de composição, 
onde se estabelece limite de 
concentração das substâncias, 
e da rotulagem, com frases de 
advertências. O deputado Nel-
son Marquezelli (PTB-SP), que 
presidiu a audiência, disse que 
o investimento educativo deve 
ser priorizado (Ag.Câmara). 

Avança projeto que incentiva 
parcerias público-privadas

Atendimento por intérprete de Libras em órgãos públicos


