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Compliance: benefícios 
práticos nas empresas

Um dos principais 

patrimônios de uma 

organização é, sem 

dúvidas, sua reputação, 

que pode ter impacto 

tanto positivo como 

negativo nos negócios

Independentemente da 
área de atuação, produto 
ou serviço ofertado, uma 

das chaves para o sucesso é 
estar em conformidade com 
as regras de mercado e ter 
comprometimento com a in-
tegridade da companhia. 

A cultura empresarial bra-
sileira, no entanto, ainda 
está longe de ser referência 
mundial. Segundo a ONG 
Transparency International, 
que publica todo ano o Índice 
de Percepção da Corrupção (a 
mais duradoura e abrangente 
ferramenta de medição da 
corrupção no mundo) com 180 
países e territórios, o Brasil 
aparece como o 105º menos 
corrupto. 

Em números, uma estimativa 
do MPF indica que o país perde, 
anualmente, cerca de R$ 200 
bilhões para a corrupção. Em 
2018, o Brasil caiu 9 posições 
no índice. A pontuação passou 
de 37 para 35. Este é o pior re-
sultado desde 2012, quando os 
dados passaram a ser compa-
ráveis ano a ano, e representa 
a 3ª queda anual seguida. Para 
se ter uma ideia, o Brasil é 
considerado mais corrupto 
que países como Colômbia, 
Argentina, Índia, África do 
Sul, Cuba, Costa Rica, Chile, 
Bahamas e Uruguai.

Uma das alternativas para 
mudar esse cenário é a imple-
mentação de Compliance nas 
organizações, que tem a função 
de monitorar e assegurar que 
todos estejam de acordo com 
as práticas de comportamento, 
que devem ser orientadas pelo 
Código de Conduta e pelas 
políticas da companhia. 

Seja para normas internas, 
com código de ética, manual 
de conduta, políticas e pro-
cedimentos; ou para normas 
externas, na contratação de 
terceiros para executar servi-

ços fi nanceiros, administrati-
vos, contratuais, trabalhistas, 
ambientais, entre outros, 
inserir essa cultura dentro de 
uma companhia é essencial.

A inclusão do Compliance 
dentro da cultura empresa-
rial pode trazer uma série de 
impactos e benefícios, como 
a atração de investimentos, 
pois profi ssionais deste ramo 
querem aplicar em empresas 
sólidas, com chances mínimas 
de envolvimento em escân-
dalos. Entre uma companhia 
que adota um programa de 
Compliance efetivo e outra que 
não, as chances de a primeira 
receber um investimento são 
maiores.

O fortalecimento da em-
presa perante o mercado é 
outra vantagem, uma vez que 
empresas com Compliance 
implementado tendem a que-
rer se relacionar somente com 
outras que também contem 
com programas semelhantes. 
Essa prática passa a ser um 
dos critérios das companhias 
para selecionar parceiros de 
negócios, como fornecedores, 
empresas subcontratadas ou 
prestadores de serviço.

Outro benefício se relaciona 
aos colaboradores: em empre-
sas que fazem capacitação em 
Compliance, os funcionários 
passam a compreender melhor 
os riscos e mitigar atos que 
não estejam em conformidade 
com as políticas estabelecidas 
dentro e fora da companhia. 
Eles enxergam más condutas 
de fornecedores e prestadores 
de serviços, por exemplo. 

Assim, além da criação de um 
ambiente ético, o treinamento 
é decisivo na contribuição para 
a diminuição de riscos de expo-
sição. Por fi m, uma companhia 
em conformidade com a legis-
lação, com os princípios éticos 
e com as melhores práticas de 
mercado, além de benefi ciar 
a todos os envolvidos dentro 
e fora dela, também contribui 
com a diminuição da corrupção 
e, consequentemente, com a 
economia de todo o país.
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O presidente da Bolívia, Evo 
Morales, se autoproclamou on-
tem (24) vencedor da eleição 
do último domingo (20), que foi 
marcada por denúncias de mani-
pulação. Com 98,09% das urnas 
apuradas, o atual mandatário tem 
46,77% dos votos, contra 36,75% 
do candidato de oposição Carlos 
Mesa, que já governou a Bolívia 
entre 2003 e 2005. 

A diferença entre os dois é 
de 10,02 pontos percentuais, 
acima do mínimo de 10 pontos 
necessário para um concorren-
te vencer em primeiro turno. 
“Vencemos em primeiro turno 
com o voto das áreas rurais”, 
disse Morales. Já Mesa anun-
ciou que formará uma aliança 
contra a “fraude monumental” 
promovida pelo governo para 
garantir o quarto mandato se-
guido para o presidente.

As parciais iniciais divulgadas 
pelo Tribunal Eleitoral aponta-

Evo Morales concede coletiva de imprensa em La Paz.

TSE rejeita ação de 
favorecimento da 
Record a Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) julgou, ontem (24), impro-
cedente denúncia de suposto fa-
vorecimento do Grupo Record aos 
então candidatos Jair Bolsonaro e 
Hamilton Mourão nas eleições de 
2018, por meio de um tratamento 
diferenciado à chapa na cobertura 
realizada por veículos do grupo, 
como a TV Record e o Portal R7.

A ação, ajuizada pela candi-
datura de Fernando Haddad, da 
coligação PT, PC do B e PROS, 
alegava uso indevido de meios de 
comunicação argumentando que a 
empresa teria atuado de forma de-
sequilibrada, favorecendo a chapa 
vencedora tanto na programação 
da emissora de TV de mesmo 
nome quanto do Portal R7, ambos 
veículos controlados pelo grupo.

Os ministros seguiram a ava-
liação contrária do relator, Jorge 
Mussi, chegando a uma decisão 
unânime. Segundo Mussi, a co-
bertura realizada pelos veículos da 
empresa teve caráter apenas jor-
nalístico, sem apelo ao eleitorado. 
Entre os argumentos contrários 
ao questionamento, os ministros 
apontaram falta de provas.

O julgamento foi iniciado em 
setembro. O relator Jorge Mussi 
apresentou sua posição contrá-
ria. A análise foi suspensa para a 
solicitação de mais elementos. Foi 
retomada com o voto do ministro 
Edson Fachin, que considerou 
as provas apresentadas pela co-
ligação de Haddad insufi cientes 
(ABr).

A caipirinha foi declarada on-
tem (24) patrimônio imaterial 
do estado do Rio de Janeiro. 
O reconhecimento do famoso 
coquetel de cachaça foi publi-
cado no Diário Ofi cial do Estado 
do Rio de Janeiro, após sanção 
do governador Wilson Witzel 
(PSC). A proposta de tornar a 
caipirinha patrimônio imaterial 
partiu do deputado estadual 
Paulo Ramos (PDT), no Projeto 
de Lei 4334 de 2018, ano em que 
o drinque completou 100 anos.

Composta de limão, cachaça, 
gelo e açúcar, a caipirinha é cha-
mada ainda de “bebida-símbolo 
do Brasil” no texto sancionado 

pelo governador. Apesar de ter 
se tornado patrimônio imaterial 
fl uminense, a caipirinha é uma 
bebida de origem paulista, criada 
na região de Piracicaba, no Sé-
culo XIX, segundo o historiador 
Luís da Câmara Cascudo. So-
mente no Século XX o coquetel 
chegou ao Rio de Janeiro.

Já o Instituto Brasileiro da 
Cachaça aponta que a invenção 
da bebida foi no Século XX, tam-
bém no interior de São Paulo, 
1918. Sua difusão pelo país teria 
ocorrido a partir da Semana de 
Arte Moderna, de 1922, com 
a popularidade que o drinque 
ganhou entre os artistas (ABr).

A caipirinha é chamada ainda de “bebida-símbolo do Brasil”.

Ele viajou à Região Nor-
deste para averiguar 
a situação das praias 

atingidas pelo vazamento de 
petróleo, já considerado um dos 
maiores desastres ambientais 
da história do país.

Durante a visita a Barra de 
São Miguel, em Alagoas, Davi 
também prometeu editar uma 
MP para ajudar a mitigar os 
danos ambientais com mais 
agilidade. Depois de Alagoas, 
a comitiva presidencial seguiria 
para Aracaju. “Nossa presença 
aqui é um sinal da presença do 
Poder Executivo no Nordeste 
para, de uma vez por todas, 
referendar essa participação 
decisiva no auxílio à minimi-
zação desta tragédia ambien-
tal”, disse Davi, para quem as 
medidas darão condições aos 
municípios para contratarem 
mais trabalhadores, a fi m de 

Davi com o ministro Salles e comitiva em Barra de São Miguel, 

em Alagoas.

A CPI que investiga notícias falsas nas redes 
sociais e assédio virtual aprovou os depoimen-
tos de vários membros do governo federal. 
Assim como um ex-integrante: o ex-ministro 
Carlos Alberto dos Santos Cruz. Já dois inte-
grantes do segundo escalão do governo, foram 
convocados, o que signifi ca que eles não podem 
se recusar: Fábio Wajngarten, secretário espe-
cial de Comunicação Social, e Filipe Martins, 
assessor especial para assuntos internacionais.

A CPI mista aprovou, ainda, convites a dois 
deputados federais que estiveram no centro da 
recente crise no PSL. Delegado Waldir (GO), 
ex-líder da bancada na Câmara, e Joice-Hassel-
mann (SP), ex-líder do governo no Congresso. 
Em meio às derrotas, os membros da base do 

governo na CPI mista conseguiram aprovar 
uma convocação seu interesse: a da presidente 
nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR). 
No total, 67 dos 96 requerimentos na pauta da 
CPI foram aprovados. 

A oposição manobrou para impedir a votação 
em bloco de todos os requerimentos e, em 
seguida, montar um novo bloco de requeri-
mentos que excluía pedidos dos governistas. 
Entre os nomes cujo comparecimento não foi 
votado estão a ex-presidente Dilma Rousseff, 
o ex-ministro Antonio Palocci, os ex-chefes da 
Secom, Helena Chagas, Thomas Traumann e 
Franklin Martins e o publicitário João Santana, 
responsável por campanhas eleitorais do PT 
(Ag.Senado).

O senador Angelo Coronel (ao centro) é o presidente e a deputada Lídice da Mata

é a relatora da CPI.

Os senadores do movimento “Muda 
Senado, Muda Brasil” pediram apoio da 
população para a proposta que reduz em 
um terço o número de senadores e depu-
tados federais e promete uma economia 
anual de R$ 680 milhões. De autoria do 
senador Alvaro Dias (Podemos-PR), tem 
relatório favorável do senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) e está pronta 
para entrar na pauta da CCJ.

Questionado se não seria mais fácil 
cortar privilégios, como carros ofi ciais, 

devido à provável difi culdade em apro-
var a proposta, Alvaro Dias disse que o 
grupo de senadores não procura o que 
é fácil, mas o que é ideal. “Não estamos 
buscando essa economia pífi a do carro 
ofi cial, porque isso é mais simbólico 
do que realmente despesa exagerada. 
Nós estamos buscando uma redução 
muito mais signifi cativa, muito mais 
expressiva”, disse.

O autor da proposta comparou o 
Brasil aos Estados Unidos, que, pro-

porcionalmente, tem 15% a menos de 
parlamentares. Segundo o senador, os 
Três Poderes devem “cortar na carne” 
para ter autoridade de decidir sobre 
outras medidas para o país. 

“Ou nós cortamos na própria carne ou 
perdemos a autoridade de decidir sobre 
o futuro do país, especialmente no que 
diz respeito a corte de benefícios. Obvia-
mente, na esteira dessas providências, 
devem vir sim a eliminação de todos 
os privilégios das autoridades e nós já 

trabalhamos para isso. Já há propostas 
tramitando”, afi rmou.

O relator lembrou que a economia 
pode ser de muitos bilhões por ano, 
já que a proposta impacta também 
na redução dos parlamentares das 
assembleias estaduais. Para ele, é 
preciso acabar com o “empreguismo” 
nos poderes públicos, e a população 
precisa saber que há no Congresso 
parlamentares pensando em mudar 
o país (Ag.Senado).

Relatório aponta 
má conservação das 
rodovias brasileiras

A Comissão de Infraestrutura da 
Câmara promoveu o lançamento do 
relatório da Pesquisa 2019 de Ro-
dovias realizado pela Confederação 
Nacional dos Transportes (CNT). 
O levantamento traz um raio-x do 
estado das estradas brasileiras 
incluindo, por exemplo, o custo 
dos acidentes automobilísticos na 
economia nacional.

Segundo Bruno Batista Martins, 
diretor-executivo da CNT, o Brasil 
possui mais de 1,7 milhão de km de 
rodovias, 213 mil deles pavimenta-
dos, 1,3 milhão não-pavimentados 
e 157 mil planejados. O exame de 
campo do pavimento, da sinaliza-
ção e da geometria das vias aponta 
que as rodovias brasileiras estão 
sobrecarregadas e necessitadas 
de manutenção.

Como o Brasil tem diminuído 
o uso de sua malha ferroviária 
desde 1996, quando ocorreram as 
concessões das ferrovias antes ge-
ridas pela antiga Rede Ferroviária 
Federal, o transporte de cargas por 
caminhões em estradas se con-
solidou como principal forma de 
escoamento da produção. Dos 30 
mil km de ferrovias, apenas 12 mil 
estão operacionais e transportam 
apenas seis grandes mercadorias: 
ferro, carvão, milho, soja, açúcar/
álcool e combustíveis.

Já as rodovias respondem por 
mais de 63% do transporte de 
cargas no país, por onde passa 
uma frota de mais 1,7 milhão 
de caminhões e um total de 102 
milhões de veículos (incluindo 
carros, ônibus e motocicletas). A 
sobrecarga no sistema rodoviário 
se refl ete no alto número de aciden-
tes. Em 2018, 69,2 mil acidentes 
foram registrados. Mais de 81,7 mil 
pessoas (motoristas, passageiros e 
pedestres) foram vitimadas, das 
quais 5,27 mil morreram e 76,5 
mil fi caram feridas (Ag.Senado).
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Senadores visitam praias atingidas 
no Nordeste; Davi anuncia decreto

O presidente da República em exercício, Davi Alcolumbre, anunciou ontem (24) a assinatura de um 
decreto presidencial estendendo por mais dois meses o seguro-defeso a 60 mil pescadores

cerca de 10 mil homens do 
Exército trabalhando de 
forma ininterrupta na área, 
segundo ele. Ao ressaltar que 
o assunto não deve ser usado 
com motivações políticas ou 
demagógicas, o ministro disse 
que o momento é de trabalho.

Senadores acompanharam 
a viagem ao Nordeste. O pre-
sidente da Comissão de Meio 
Ambiente do Senado (CMA), 
Fabiano Contarato (Rede-ES), 
destacou o empenho de Davi 
Alcolumbre sobre o assunto 
e ressaltou a importância do 
acompanhamento do vaza-
mento de óleo pelos órgãos 
que têm legitimidade de fi s-
calização. O senador alagoano 
Fernando Collor (Pros) elogiou 
a iniciativa de Davi de, assim 
que assumiu a Presidência da 
República, visitar Alagoas e 
Sergipe (Ag.Senado).

dar continuidade à retirada 
dos rejeitos de óleo das praias.

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, garantiu 
que o governo federal tem 

disponibilizado tecnologias, 
equipes e parcerias inter-
nacionais para identifi car as 
causas do vazamento desde 
o início do problema. São 

CPI quer ouvir Joice, Delegado 
Waldir e membros do governo

Caipirinha é 
patrimônio imaterial 

do estado do Rio

Evo Morales se autoproclama 
vencedor de eleição na Bolívia

vam que haveria um segundo 
turno em 15 de dezembro, 
mas os dados pararam de ser 
divulgados. Quando a corte 
voltou a publicar os números, 
a apuração já indicava uma 
vitória de Morales em primeiro 
turno, o que revoltou os apoia-
dores de Mesa.

Milhares de manifestantes 

saíram às ruas e atacaram locais 
de apuração. O presidente disse 
que estava em curso uma “ten-
tativa de golpe de Estado” na 
Bolívia. Se fosse para o segundo 
turno, algo inédito desde que 
ele chegou ao poder, em 2006, 
Morales correria o risco de ser 
derrotado por uma oposição 
unida (ANSA).

Apoio da população para PEC que reduz número de parlamentares


