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Ética e regras
claras como padrão

Combater práticas 

irregulares e fortalecer 

a construção de um 

ambiente ético e 

socialmente responsável 

é preocupação cada 

vez mais presente em 

empresas e instituições

As organizações perce-
bem, a cada dia, a im-
portância de implantar 

programas para minimizar os 
riscos de exposições negativas 
que comprometam resultados 
e sua reputação. Políticas de 
compliance são uma espécie 
de guia norteador que mostram 
como colaboradores devem 
agir e trabalhar. Elas contri-
buem de maneira signifi cativa 
para a gestão das instituições. 

Uma área específica da 
empresa fi ca responsável por 
analisar de forma meticulosa 
todos os riscos operacionais, 
zelar pela manutenção e 
cumprimento dos controles 
internos e trabalhar no desen-
volvimento de projetos de me-
lhoria contínua. Dessa forma, 
quando protocolos internos 
são quebrados, fi ca mais fácil 
identifi car os responsáveis, 
pois a conscientização dos 
colaboradores sobre a impor-
tância de tal passo para toda 
a empresa provoca impactos 
positivos na cultura organi-
zacional.

Programas de compliance 
podem ser implantados em 
empresas de qualquer porte 
ou natureza, sem precisar, 
necessariamente, manter 
negócios ou relações com o 
setor público. O foco do com-
pliance vai muito além das 
negociações governamentais. 
Está relacionado à criação, 
divulgação e manutenção de 
políticas para as mais diversas 
áreas da empresa, tais como 
marketing, comercial, gestão 
de pessoas e relacionamento 
com fornecedores. 

O que o compliance prioriza é 
tudo aquilo que temos o dever 
moral de priorizar, mas, que 
no cotidiano das complexas 
relações negociais, com fre-

quência, necessita de regras 
claras para o direcionamento 
das ações de acordo com as 
boas práticas. Nesse processo, 
o apoio de profi ssionais espe-
cializados é fundamental.

A Lei Anticorrupção, apro-
vada no Brasil em 2013, e o 
cenário atual, em que grandes 
companhias estão sendo in-
vestigadas e julgadas pela opi-
nião pública no mundo todo, 
tornam o momento propício 
para darmos ainda mais luz ao 
tema. A sociedade está cada 
vez mais atenta, participativa 
e exigente. 

Consumidores fazem ques-
tão de pesquisar quais os va-
lores cultivados por empresas 
e marcas com as quais eles se 
relacionam. Investir em com-
pliance traz benefícios que 
tornam-se visíveis, melhoran-
do a imagem da organização e 
criando um diferencial compe-
titivo para quem o adota.

Com um número cada vez 
maior de pessoas dispostas a 
fazer a sua parte, empresas de 
todos os segmentos também 
devem colaborar no combate 
à corrupção e práticas nocivas 
à coletividade. Inclui-se aí as 
escolas, que estão intimamen-
te integradas à comunidade 
e têm a importante missão 
de contribuir diretamente na 
formação de cidadãos. 

Essas instituições estão su-
jeitas a uma série de normas 
e regulamentos, e expostas 
a riscos diários que precisam 
ser mitigados com políticas 
de atendimento, de uso de 
redes sociais, de gestão da 
informação, entre outras. A 
mentalidade de boa parte da 
população está mudando e as 
instituições de ensino podem, 
por meio das futuras gerações, 
ajudar a tornar defi nitiva essa 
nova cultura. 

O exemplo, como sempre, é 
o melhor caminho, e se quere-
mos que o “jeitinho brasileiro” 
acabe, ainda há muito por fazer. 
Não podemos nos omitir e nem 
perder tempo.

 
(*) - É gerente Jurídica e de

Compliance do Grupo Positivo. 

Selma Azevedo (*)

Falta de dados 
sobre perfi l 
das crianças 
brasileiras

O senador Jorge Kajuru 
(Cidadania-GO) criticou na 
sexta-feira (25), a falta de 
atenção do poder público com 
as crianças brasileiras. Para 
o parlamentar, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
apesar de ser considerado uma 
legislação avançada, não tem 
implementação real.

As políticas públicas brasilei-
ras, disse Kajuru, garantem le-
galmente uma série de direitos 
às crianças, mas, normalmente, 
são voltadas às crianças caren-
tes, sem abranger a todas, como 
prevê o ECA. 

Um dos principais problemas 
com relação a isso, observou 
o senador, é a falta de dados 
sobre quem são e onde estão 
as crianças brasileiras.

“Há uma falha no entendi-
mento do perfi l desses peque-
nos, até mesmo para o poder 
público. Não há uma meto-
dologia no país que permita 
estudar quem e quantas são e 
como sobrevivem. As crianças 
não aparecem nem mesmo nas 
informações levantadas pelo 
IBGE. De fato, vivem como 
crianças invisíveis”, disse (Ag.
Senado).

O governo enviará ao Sena-
do na próxima semana três 
propostas com objetivo de 
alterar a regra de ouro, defi -
nir medidas de controle fi scal 
para os estados e promover 
uma ampla revisão dos fundos 
constitucionais e infraconsti-
tucionais. O líder do governo, 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), informou 
que as propostas devem ser 
apresentadas na próxima 
terça-feira (29) pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
“A expectativa é aprovar 
as medidas do novo Pacto 
Federativo no Senado até o 
fi nal de novembro ou início de 
dezembro”, afi rmou o senador.

As propostas terão os se-
nadores Bezerra e Eduardo 
Gomes (MDB-TO), novo líder 
do governo no Congresso, 
como primeiros signatários. 
A primeira proposta altera 
a chamada regra de ouro — 
instrumento que proíbe o 
endividamento público pela 
União para pagar despesas 
correntes, como os salários 
do funcionalismo público, 
benefícios de aposentadoria, 
contas de luz e outros custeios 

Líder do governo, senador Fernando Bezerra (MDB-PE).

O senador Elmano Férrer 
(Podemos-PI) apelou aos 
ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para que 
respeitem a vontade popular 
e mantenham a prisão em 
segunda instância, o que, na 
sua opinião, não caracteriza 
violação a direitos constitu-
cionais garantidos. De acordo 
com dados divulgados pela 
Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) e citados 
por Elmano, ao menos 80% 
dos juízes brasileiros apoiam a 
prisão em segunda instância. 

O senador disse, ainda, que 
parte considerável da socie-
dade defende a prisão antes 
do fim do processo judicial. 
Portanto, diante da contro-
vérsia em torno do tema em 
discussão no STF, ele defen-
deu que o Legislativo, no uso 
de suas atribuições, avance 
na apreciação das proposi-
ções legislativas referentes à 
prisão em segunda instância.

“A prisão apenas lá na fren-

Senador Elmano Férrer (Podemos-PI).

Esta semana a empresa 
Google anunciou que um dos 
seus computadores quânti-
cos é capaz de solucionar, 
em segundos, um problema 
que outras máquinas, mesmo 
as mais poderosas, demora-
riam milhares de anos para 
resolver. Ao reconhecer a 
importância desse avanço, o 
senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) defendeu a 
formulação de uma políti-
ca nacional de inteligência 
artifi cial no país, defi nindo 
os princípios para seu uso e 
medidas de estímulo para a 
formação de um ambiente 
favorável ao desenvolvimento 
dessa tecnologia.

Para ele, a realidade exige es-
forços que envolvam governo, 
indústria e universidades na 
busca de entender e estudar 
esse novo ambiente e todas 
as demandas e desafi os que 
vão surgir. Para auxiliar esses 
estudos, Styvenson apresentou 
projeto que prevê os princípios 
da Política Nacional de Inteli-
gência Artifi cial. A proposição 
aborda o desenvolvimento 
inclusivo e sustentável e o 
respeito à ética, aos direitos 
humanos, aos valores democrá-
ticos, à diversidade, à proteção 
da privacidade e à segurança de 
dados, entre outros.

Senador Styvenson Valentim 

(Podemos-RN).

“Nosso meio ambiente 
é um ativo valioso, 
que pode inclusive 

do ponto de vista econômico 
ser muito mais valioso do que 
qualquer outro ativo que o 
Brasil possa ter na sua econo-
mia”, disse. A declaração foi 
dada em apresentação para 
lideranças políticas, empresá-
rios, investidores e formadores 
de opinião realizada no Hotel 
Hilton Dublin.

Nesse sentido, o presidente 
da Comissão de Meio Ambiente, 
Rodrigo Agostinho (PSB-SP), 
reforçou a importância de 
transformar as fl orestas em 
ativos importantes e convidou 
investidores internacionais a 
investir em compensações de 
emissões no Brasil. “Se quere-
mos um mundo com emissões 
negativas de carbono, nós va-
mos precisar recuperar áreas 
fl orestais e isso só é possível de 
maneira mais intensa em países 
tropicais como o Brasil”, disse 

Rodrigo Maia é recebido pelo presidente da Irlanda,

Michael D. Higgins.

A CCJ da Câmara aprovou proposta 
que cria uma política nacional de incen-
tivo às cadeias produtivas da apicultura 
e da meliponicultura, esta última rela-
cionada à criação das abelhas brasileiras 
sem ferrão, como jataí, mandaçaia e 
manduri. O relator, deputado Rogério 
Mendonça (MDB-SC), apresentou pa-
recer favorável tanto ao projeto do de-

putado Evair de Melo (PP-ES), quanto 
ao substitutivo aprovado na Comissão 
de Agricultura, que incluiu as abelhas 
meliponícolas na política de apoio.

A política de incentivos para as duas 
cadeias produtivas está baseada em 
diretrizes e instrumentos de execução. 
Entre as diretrizes estão a sustentabili-
dade ambiental, social e econômica, a 

rastreabilidade dos produtos, a geração 
de tecnologias de produção, a redução 
das desigualdades regionais, a agrega-
ção de valor ao produto in natura, e o 
apoio ao comércio interno e externo.

O texto prevê instrumentos como 
crédito rural, com prioridade para agri-
cultores familiares, mini, pequenos e 
médios produtores rurais, assim como os 

produtores organizados em associações, 
cooperativas ou arranjos produtivos 
locais que agreguem valor a produtos 
apícolas e meliponícolas.  Outros instru-
mentos são pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, assistência técnica e seguro 
rural. O projeto tramitou em caráter 
conclusivo e poderá seguir para a análise 
do Senado (Ag.Câmara).

Regime tributário 
especial para o 
turismo religioso

A Comissão de Turismo da Câ-
mara aprovou o projeto que cria 
um regime tributário especial 
para incentivar o turismo religio-
so, além de incluir o estímulo à 
interiorização e a valorização do 
turismo religioso como objetivos 
da Política Nacional do Turismo. 
A proposta foi aprovada na for-
ma de substitutivo apresentado 
pelo relator, deputado Amaro 
Neto (Republicanos-ES), que 
unifi ca o texto original do Se-
nado e um apensado. 

“A implementação dessas 
iniciativas favorecerá a expan-
são e o vigor do setor turístico 
brasileiro”, disse o relator. A 
proposta em tramitação na 
Câmara prevê a suspensão 
do pagamento de impostos e 
contribuições na aquisição de 
equipamentos nacionais ou 
importados por prestadores de 
serviços de turismo religioso e 
por entidades mantenedoras ou 
administradoras de igrejas, san-
tuários, monumentos e museus.

No entanto, os benefícios tri-
butários fi carão condicionados 
aos bens empregados na recons-
trução, restauração ou reforma 
de edifi cações de reconhecido 
valor histórico ou cultural 
destinadas a cultos ou eventos 
religiosos e à exibição ou guarda 
de objetos de valor religioso, 
bem como àqueles usados na 
reconstrução, reforma ou cons-
trução da infraestrutura urbana 
destinada ao apoio ao turista. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo (Ag.Câmara).
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Meio ambiente é ‘ativo valioso’, 
inclusive no aspecto econômico
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afi rmou, na sexta-feira (25), na Irlanda, que a questão do meio 
ambiente tem um peso cada vez maior para o mundo, inclusive na decisão de investimento
do capital privado

produção para 176 países.
Rodrigo Maia também res-

saltou a importância de haver 
uma aproximação entre os dois 
países não apenas no campo 
econômico, mas também entre 
as duas sociedades. “Quere-
mos que, daqui para frente, a 
Irlanda seja um polo estraté-
gico na nossa relação com a 
União Europeia”, afi rmou. Os 
depurados foram recebidos 
pelo presidente da Irlanda, 
Michael D. Higgins, no palácio 
presidencial do país.

Visitaram ainda o presidente 
da Câmara, Seán Ó Fearghaíl, 
retribuindo visita a Brasília feita 
pelo parlamentar irlandês no 
primeiro semestre. A Irlanda, 
juntamente com Áustria, França 
e Finlândia, é um dos países que 
têm resistências ao acordo comer-
cial entre o Mercosul e a União 
Europeia. Assim como ocorre 
com o Brasil, parte importante da 
economia irlandesa é baseada na 
agropecuária (Ag.Câmara).

Agostinho. 
Para ele, é preciso que “o 

mundo entenda que a Floresta 
Amazônica não é apenas impor-
tante para o Brasil. Ela ajuda 
a regular o clima do planeta. 
Ela pode não ser o pulmão do 
mundo, como já foi dito, mas 
ela é como um importante ‘ar 

condicionado’ para o planeta”. 
O presidente da Frente Parla-
mentar da Agropecuária, depu-
tado Alceu Moreira (MDB-RS), 
aproveitou sua apresentação 
para defender a agropecuária 
nacional, afi rmando que o Brasil 
cumpre rigorosamente as leis 
internacionais, exportando sua 

Senado avaliará propostas com 
regra de ouro para estados

da máquina pública. Quando a 
regra é descumprida, os gesto-
res e o presidente da República 
podem ser enquadrados em 
crime de responsabilidade.

A ideia é estabelecer gatilhos 
que elevem o controle fi scal, 
com o objetivo de conter o 
avanço de gastos obrigatórios, 
principalmente com funcio-
nalismo e benefícios sociais. 
Uma espécie de regra de ouro 
também deve ser defi nida para 
os estados numa segunda pro-
posta, considerada por Bezerra 

como “a mais densa de todas”. 
Ela vai criar a cultura da res-
ponsabilidade fi scal 

De acordo com o líder do 
governo, a proposta prevê 
uma série de mecanismos que 
serão acionados para evitar si-
tuações de emergência fi scal, 
como redução de despesas 
com pessoal e reequilíbrio 
das contas da Previdência. O 
senador admite que as regras 
serão duras, mas pondera que 
esse “é o caminho para a saída 
dos problemas” (Ag.Senado).

Prisão em segunda instância
‘não viola’ direitos constitucionais

Em defesa de 
princípios para o uso 

da inteligência artifi cial

te, somente após a terceira ou 
quarta instância, essa prisão 
retardada gera uma percep-
ção de que o crime ainda 
compensa, de que o risco de 
punição é baixíssimo. Não é 
possível continuar presumin-
do inocência quando os fatos 
e as provas demonstram de 

forma inequívoca a respon-
sabilidade do acusado. Até 
porque o recurso especial, 
destinado ao STJ, e o recurso 
extraordinário, submetido 
ao STF, não permitem nova 
discussão sobre os fatos e 
as provas”, declarou (Ag.
Senado).

“A proposta é que a solução 
que ela [inteligência artifi cial] 
apresenta respeite a auto-
nomia das pessoas, preserve 
sua intimidade e privacidade, 
preserve os vínculos de soli-
dariedade entre os povos e que 
as diferenças entre gerações 
sejam inteligíveis, justifi cáveis 
e acessíveis. Que seja aberta ao 
escrutínio democrático e per-
mita o debate e o controle por 
parte da população, que seja 
compatível com a manutenção 
da diversidade social e cultu-
ral”, informou (Ag.Senado).

Comissão da Câmara aprova política de incentivo à apicultura


