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O tempero brasileiro no 
compliance mundial

Recentemente, tive 

a oportunidade de 

participar de um dos 

maiores eventos de 

Ética & Compliance 

do mundo, promovido 

anualmente pela SCCE 

(Society of Corporate 

Compliance & Ethics), 

nos EUA. 

É um ambiente incrível 
com milhares de pro-
fi ssionais de compliance 

de diversas geografi as, de pra-
ticamente todas as indústrias e 
com os mais variados níveis de 
experiência. Havia, por exem-
plo, profi ssionais com menos 
de três anos de experiência 
em compliance e outros com 
mais de 20 anos. Ofi cialmente, 
foi anunciada a participação de 
25 brasileiros. 

Contudo, deveria ter adi-
cionalmente pelo menos a 
mesma quantidade, que mora e 
trabalha nos EUA, mas que não 
apareceram nos indicadores 
ofi ciais no primeiro número 
em razão do critério utilizado. 
Interessante perceber que 
temos brasileiros gerenciando 
globalmente e regionalmente 
programas de compliance de 
grandes empresas, atuando 
fora do Brasil e com o devido 
reconhecimento. 

Vale destacar também que a 
comitiva brasileira demonstra 
movimento crescente na busca 
pelo conhecimento e pela troca 
de experiências, itens funda-
mentais para que as práticas 
adotadas no Brasil estejam em 
linha com o que é considerado 
de excelência lá fora. E temos 
o que compartilhar, conside-
rando que vários brasileiros 
atuaram como palestrantes 
neste evento. 

Há interesse dos estrangei-
ros em conhecer os detalhes 
da Operação Lava Jato, dos 
impactos nas organizações 
sancionadas e entender como 
elas responderam, além de um 
contexto legal e de negócios 
no Brasil por exemplo. E é 
interessante perceber que as 
iniciativas que temos adotado 
no Brasil estão em conformi-
dade com as melhores práticas 
globais, obviamente conside-
rando as empresas do Brasil 
com Programas de Compliance 
maduros. 

E neste aspecto, destaco o 
primeiro ponto de atenção: ain-
da temos empresas no Brasil 
que não possuem programas 
de compliance. E dado que a 
onda de ética e anticorrupção 
já é uma realidade, assim como 
a de privacidade, que é mais 
recente, em razão da LGPD 
-- Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais, é um cenário 
que deve mudar rapidamente 
nos próximos anos. 

Falando em privacidade, 
foi interessante perceber que 
os desafi os e problemas que 
temos enfrentado hoje no 
Brasil para a implantação de 
um Programa de Privacidade 

e Proteção de Dados nas or-
ganizações não são diferentes 
do que tem acontecido nos 
EUA ou Reino Unido. É global 
o desafi o do profi ssional de 
compliance em convencer os 
executivos da relevância da 
onda de privacidade, explicar 
a legislação aplicável, seu 
impacto nos negócios e sua 
necessidade de implantação. 

Na questão de uso de servi-
ços terceirizados, ferramentas 
e softwares também estamos 
na mesma página, como por 
exemplo, na utilização de ser-
viços profi ssionais e indepen-
dentes de canal de denúncia, 
uso de plataforma e provedo-
res de conteúdo e-learning, 
ferramentas de auditoria e de 
gestão de documentos e afi ns. 
Contudo, a área de Compliance 
ainda sofre os refl exos de uma 
cultura digital em desenvolvi-
mento, no que tange às solu-
ções como RPA (Robotic Pro-
cess Automation), analytics, 
inteligência artifi cial, dentre 
outras tecnologias disruptivas. 

Dado que muitas empresas 
sequer possuem tais iniciativas 
em suas linhas de negócio, há 
obstáculos adicionais a serem 
superados pelo Compliance 
Offi cer. Tal cenário não deve 
ser fator de desmotivação. Pelo 
contrário, há oportunidades 
para o compliance mostrar 
dentro das organizações o 
valor da tecnologia e aplicar 
dentro de seus processos. O 
RPA e o workfl ow, por exem-
plo, podem ser úteis para criar 
dashboards de forma automati-
zada, obtendo informações dos 
diversos sistemas e ferramen-
tas utilizados, tipicamente de 
provedores diferentes. 

E o primeiro passo, como co-
mentado no evento, é entender 
os conceitos e do que se trata 
cada solução. O profi ssional 
de compliance deve ter a ini-
ciativa de se “alfabetizar” no 
mundo digital, assim como se 
preocupa em aprender inglês 
ou montar o conteúdo de um 
material de treinamento utili-
zando o Powerpoint. 

Temos no Brasil bons profi -
sisonais de compliance e bons 
exemplos de Programa. Como 
citou Daniel Fridman, ex-pro-
curador do Departamento 
de Justiça dos EUA, o Brasil 
conseguiu em 4 anos fazer o 
que os EUA precisaram de 
cerca de 30 anos no que tange 
à implantação de políticas an-
ticorrupção e de compliance. 
Tal prática deve ser ampliada e 
ser mais disseminada no País, 
uma vez que temos ilhas de 
excelência que estão alinhadas 
com o que o mundo tem feito. 
É o novo jeitinho brasileiro ao 
redor do mundo. 

(*) - É diretor de Compliance na ICTS 
Protiviti, empresa especializada em 

soluções para gestão de riscos, 
compliance, auditoria interna, inves-

tigação, proteção e privacidade de 
dados.

Jefferson Kiyohara (*)

Nuzzi já é autor de “Via Cru-
cis”, volume que relata a 
guerra do papa Francisco 

contra os dirigentes que coman-
daram as fi nanças da Santa Sé 
antes de sua chegada ao poder, 
e o novo livro, chamado “Giudizio 
Universale” (Juízo Universal, em 
tradução livre), apresenta os 
resultados de uma força-tarefa 
instituída pelo Pontífi ce para 
examinar as contas da Igreja.

Segundo Nuzzi, o défi cit do 
Vaticano atingiu “níveis preocu-
pantes” e “arrisca conduzi-lo ao 
default”. O livro destaca a con-
tínua queda nas doações que 
chegam à Santa Sé, em função 
de escândalos que abalaram a 
confi ança dos fi éis nas últimas 
décadas. De acordo com o jor-
nalista, em 2018, quando o Papa 
iniciou uma reforma fi nanceira 
na Igreja, os registros da Admi-
nistração do Patrimônio da Sé 
Apostólica (APSA), o “banco 
central” do Vaticano, revelaram 
uma contabilidade paralela com 
contas secretas de cardeais 
e laranjas que encobririam 
políticos e empreendedores 
próximos à Igreja.

Francisco teria pedido o fe-
chamento de todas as contas 
suspeitas, mas teria ouvido 
dos inspetores que a dupla 
contabilidade no Vaticano era 
“praticamente ineliminável”. 
Essas contas somariam quase 2 
milhões de euros, algumas com 
até 200 mil euros depositados. 
O livro cita os cardeais Giovan-
ni Lajolo, Eduardo Martínez 
Somalo, Paul Josef Cordes, 
William Baum (1926-2015) e 
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Vaticano corre risco de entrar 
em ‘default’, diz livro

Um novo livro lançado ontem (21) pelo jornalista italiano Gianluigi Nuzzi afi rma que o Vaticano corre 
risco de entrar em “default”, ou seja, de não conseguir mais arcar com suas obrigações fi nanceiras

Obra de Gianluigi Nuzzi relata estado atual das fi nanças da Igreja.

Agostino Cacciavillan como do-
nos de algumas dessas contas.

Nuzzi ainda revelou dados 
relativos ao Óbolo de São Pedro, 
o sistema de arrecadação de 
donativos da Igreja Católica, 
que não são mais divulgados. 
“A maior surpresa está na com-
posição do Óbolo: as pessoas 
físicas são apenas o terceiro 
maior doador. Em primeiro 
lugar estão as dioceses, e em 
segundo, as fundações. Em 
2014, dos 83 milhões de euros 
coletados, encontramos 43 
milhões das dioceses, 19 das 
fundações e 15 das pessoas 
físicas”, escreve o jornalista.

“As doações dos países mais 
generosos, que representam 
80,2% das ofertas, estão se 
erodindo. Em 2014, houve sinal 
negativo nos EUA (-5,33%), 
na Itália (-21%), na Alemanha 
(-32%), na Espanha (-11,21%), 
na Venezuela (-38,9%) e no Rei-
no Unido (-22,8%) em relação 
ao ano anterior”, acrescenta. 
O livro também denuncia a 
existência de um fundo à dis-
posição do Papa protegido por 
“segredo de Estado” e sobre 
o qual nem mesmo Francisco 
conheceria os detalhes. Esses 
recursos estariam sob gestão 
de um banco interno “pouco 

conhecido no mapa de poder 
no Vaticano” e que também 
cuidaria de tesouros e da con-
tabilidade secreta do país. 

Nuzzi disse que a situação 
do Vaticano “piorou muito” em 
relação ao pontifi cado de Bento 
XVI. “Mas acredito que o Santo 
Padre está determinado a rever-
ter essa hemorragia. Como? Os 
instrumentos a seu dispor são 
insufi cientes. Acho que estamos 
diante de um colapso da gestão 
da cúria, os instrumentos são 
antiquados, ainda se faz trans-
crição manual dos números na 
era da inteligência artifi cial”, 
acrescentou (ANSA).

Passageiros de companhias 
aéreas querem, cada vez mais, 
contar com as facilidades do 
uso da tecnologia para apri-
morar os serviços prestados 
por essas empresas nos aero-
portos. Acesso à internet com 
Wi-fi  a bordo das aeronaves, 
mais controle sobre a viagem a 
partir do próprio smartphone e 
o acompanhamento, em tempo 
real, da localização da bagagem 
são as prioridades apontadas 
por esses passageiros.

As informações constam na 
pesquisa 2019 Global Passen-
ger, publicada pela Associação 
Internacional de Transpor-
tes Aéreos (Iata) na última 
semana. O uso da biometria 
para agilizar os processos de 
embarque e o tempo máximo 
de 10 minutos para coleta de 
bagagens e processos de imi-
gração também foram aponta-
dos como prioridades.

A maioria dos entrevistados 
disse que gostaria de utilizar 
mais os smartphones para 
controlar os procedimentos 
de viagem, desde a reserva 
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Passageiros de aéreas querem mais tecnologia 
para controle da viagem

Wi-fi  a bordo e localização da bagagem em tempo 

real são prioridades.

até o despacho de bagagens. 
Esse item foi apontado como 
importante por 83% dos entre-
vistados. Para 39% dos passa-
geiros, o envio de SMS continua 
sendo a opção de notifi cação 
preferida. Os passageiros que 
preferem receber informações 
por meio de aplicativos soma-
ram 33%.

De acordo com a pesquisa, 
53% dos entrevistados disse-

ram que despachariam mais as 
bagagens se pudessem acom-
panhar o processo em tempo 
real. Além disso, 80% dos pas-
sageiros disseram não querer 
esperar mais de três minutos 
para despachar uma bagagem. 
Já o percentual de quem não 
aceitaria esperar mais de 10 
minutos para esperar pela 
bagagem após o desembarque 
e nos processos de imigração 

foi de 79%.
Entre os entrevistados, 46% 

disseram que gostariam de 
rastrear suas malas caso hou-
vesse um serviço de despacho 
em locais fora do aeroporto. 
Cerca de 70% dos passageiros 
disseram estar dispostos a com-
partilhar informações pessoais 
de biometria para acelerar os 
processos, como os de check-in, 
no aeroporto. O percentual é 
ainda maior entre os passagei-
ros corporativos, de 76%.

O uso do Wi-Fi também foi 
destacado como importante 
por 53% de entrevistados. A 
demanda foi apontada como 
importante por 71% dos entre-
vistados da África. Na América 
Latina esse percentual foi de 
68% e no Oriente Médio de 
67%. As menores preferências 
pelo sinal de internet a bordo 
foram registradas por passa-
geiros da América do Norte, 
onde apenas 44% apontaram 
como importante o uso do 
Wi-Fi a bordo. Na Europa o 
percentual foi menor ainda, 
de 44% (ABr).
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A Abregel (Associação Brasi-
leira das Empresas de Alimen-
tos, Congelados, Superconge-
lados, Sorvetes, Concentrados, 
Liofi lizados, Gelos e Bebidas) 
e a IPIA (Associação Inter-
nacional de Gelo Embalado) 
assinaram um termo de par-
ceria defi nindo os requisitos 
do Programa de Qualidade do 
Gelo, visando garantir o nível 
de qualidade e segurança do 
gelo industrializado.

O Programa estipula medi-
das específi cas voltadas aos 
fabricantes de gelo embalado, 
que recebe uma certifi cação 
após a auditoria anual realizada 
pela NSF International (orga-
nização norte-americana de 
testes, inspeção e certifi cação 
de produtos) que se presta  a 
verifi car se as diretrizes pre-
vistas no acordo, chamadas 
PIQCS – Padrões de Controle de 
bonggelo/reprp oduçção

Programa visa garantir qualidade e segurança do gelo industrializado
Qualidade do Gelo Embalado, 
estão sendo cumpridas.

A auditoria do Programa 
de Qualidade do Gelo exige 
condições sanitárias do local 
de fabricação garantindo a 
qualidade microbiológica do 
gelo embalado, entre outros. 
A produção segura e sem risco 
traz vantagens também para o 
fabricante que evita retrabalho, 
diminuindo o custo operacio-
nal com ganho de qualidade e 
reconhecimento do mercado.

Fica a cargo da Abregel ins-
truir todos os fabricantes de 
gelo associados a cumprirem 
os requisitos do programa, e 
gerí-lo na América Latina. A as-
sociação também atuará como 
uma facilitadora da comunica-
ção entre a IPIA e os fabricantes 
do produto no Brasil.

Os produtores que atende-
rem os requisitos previstos no 

PIQCS recebem o 
selo de qualidade 
Abregel-IPIA e se 
tornam membros 
da associação in-
ternacional, o que 
para Edmundo 
Klotz, presidente 
da associação, é 
uma garantia tanto 
para o produtor 
quanto para o con-
sumidor fi nal. 

O consumidor não sabe que as baixas temperaturas não são 

sufi cientes para destruir os microrganismos.

“Nem todos os estabelecimen-
tos requerem certifi cações ou 
selos de qualidade, e muitas ve-
zes o consumidor não tem ideia 
de que está comprando um pro-
duto de procedência duvidosa. 
Por isso, o selo é a prova de que 
o produto apresenta qualidade e 
segurança para ser consumido 
à vontade”, afi rma. O risco sa-
nitário do gelo é uma realidade 
ainda pouco percebida entre os 
consumidores do produto. Além 
de não entenderem o gelo como 
alimento, o consumidor não sabe 
que   as baixas temperaturas não 
são sufi cientes para destruir os 
microrganismos

O gelo embalado, sem os 
padrões e condições sanitárias 
adequadas pode causar uma 
série de problemas para quem 

o consome, que ainda poderá 
atribuir às bebidas que gelou. 
“Por isso as normas de controle 
são tão importantes: para evitar 
prejuízos para o fabricante e 
riscos à saúde do consumidor”, 
alerta Klotz.

É possível encontrar no mer-
cado gelo com irregularidades 
na embalagem e com desvios 
signifi cativos em relação às aná-
lises microbiológicas, indicando 
a presença de bactérias. Por 
isso, o setor escolheu implantar 
o Programa de Qualidade do 
Gelo, com o objetivo de garantir 
as condições sanitárias do pro-
cesso e garantia de qualidade 
do gelo.

Fonte e mais informações:
 (www.abregel.org.br). 

A empresa italiana de telefo-
nia TIM anunciou a nomeação 
de Salvatore Rossi como novo 
presidente do conselho de 
administração. Ex-diretor do 
Banco da Itália (banco central 
do país europeu), o executivo 
substitui Fulvio Conti, que 
renunciou ao cargo em 26 de 
setembro. Segundo comunica-
do da TIM, a nomeação de Rossi 
foi aprovada por unanimidade 
no conselho de administração. 

A indicação ainda será sub-
metida aos acionistas da empre-

TIM nomeia Salvatore Rossi 
como novo presidente

sa, provavelmente no primeiro 
semestre de 2020. Rossi terá 
a tarefa de construir um clima 
construtivo entre o grupo fran-
cês Vivendi, maior acionista da 
TIM, e a gestora de recursos 
americana Elliott, majoritária 
no conselho de administração. 
As duas empresas querem re-
cuperar as ações da operadora 
na Bolsa de Milão e trabalhar na 
fusão de sua rede de fi bra ótica 
com a da Open Fiber, compa-
nhia controlada pelo governo 
italiano (ANSA).

Nomeação de Salvatore Rossi como novo presidente 

do conselho de administração.
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