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Ética, cidadãos
e empresas

Empresas necessitam 

deixar claro aos seus 

colaboradores e à 

sociedade quais são as 

regras do jogo

“Sou jornalista, mas 
gosto mesmo é de 
marcenaria. Gosto 

de fazer móveis, cadeiras, e 
minha ética como marceneiro 
é igual à minha ética como jor-
nalista – não tenho duas. Não 
existe uma ética específi ca do 
jornalista: sua ética é a mesma 
do cidadão. Suponho que não 
se vai esperar que, pelo fato de 
ser jornalista, o sujeito possa 
bater a carteira e não ir para 
a cadeia”.

O trecho acima faz parte de 
uma reunião de depoimentos 
e textos do jornalista Cláudio 
Abramo (1923 – 1987), que 
compõem o livro A Regra do 
Jogo: o Jornalismo e a Ética do 
Marceneiro. Abramo foi um dos 
grandes nomes da imprensa 
brasileira. Sua defi nição é su-
cinta e instigante. A ética do 
profi ssional, seja ele qual for, 
é a mesma do cidadão. 

Essa relação continua va-
lendo quando se trata de em-
presas. Mas apenas a retidão 
de cada funcionário, de cada 
dirigente, é garantia de que 
empresas não cometam des-
vios? Minha resposta é não. 
Se as esferas da vida pessoal 
formam uma intrincada teia 
de relações e interesses, o que 
dizer do mundo corporativo? 
Acho, sim, que empresas pre-
cisam de baliza, da luz amarela 
indicando perigo e da vermelha 
sinalizando que aquele avanço 
é ilegal. 

Empresas necessitam deixar 
claro aos seus colaboradores e 
à sociedade quais são as regras 
do jogo, o que pode e o que 
é falta. Mais de uma década 
depois da morte de Abramo, 
o Brasil começou a conhecer 
com detalhes como vícios na 
conduta de entes públicos e 
privados atingem a sociedade. 

Primeiro foi o Mensalão e de-
pois a Operação Lava-Jato, que 
colocou a questão ética e os 
sistemas de controle de desvio 
na agenda nacional, ao revelar 
as relações espúrias entre po-
líticos e empresas, privadas ou 
estatais. A Lava-Jato teve um 
caráter didático ao mostrar os 
quanto malfeitos, facilidades 
seletivas e vantagens indevidas 
destinadas às empresas que 
faziam parte do butim, foram 
danosas à saúde do mercado 
e à economia nacional.

Quem não se lembra da 
“famosa” Seção de Operações 
Estruturadas, da construtora 
Odebrecht, que tinha tal nome 
porque as propinas eram pagas 
de forma “estruturada” (dividi-
da) em inúmeros depósitos, a 
fi m de evitar ou difi cultar uma 
eventual investigação (aliás, 
sobre esse assunto recomen-
do o fi lme A Lavanderia/The 
Laundromat, da Netfl ix).

O que quero dizer, na qua-
lidade de presidente de uma 
associação empresarial, é 
que o comportamento aético 
de uma única empresa tem o 
poder de enfraquecer o tecido 
econômico em que as demais 
operam, funcionando como 
um câncer que contamina 

tudo à volta. Uma empresa 
que não paga os impostos, por 
exemplo, ganha uma vantagem 
competitiva indevida: é capaz 
de ofertar produtos similares 
às suas concorrentes por um 
preço menor. 

Quem paga os impostos cor-
retamente perde market share 
e para de ofertar. No limite, 
se estamos falando de ampla 
gama de produtos, a empresa 
que joga limpo simplesmente 
é deslocada do mercado. O 
mesmo fenômeno acontece 
quando uma empresa burla 
as normas de qualidade de 
um produto. Quem coloca no 
mercado artigos de desempe-
nho inferior promove concor-
rência desleal e prejudica o 
consumidor. 

Esse consumidor leva para 
casa um produto de baixa 
durabilidade, que não oferece 
o desempenho esperado, e 
que pode colocar em risco a 
segurança de quem o utiliza 
– você viajaria num elevador 
fabricado fora das especifi ca-
ções que regem o segmento? 
Além disso, a empresa pirata 
pode provocar uma corrida por 
“desespecifi cação”: para con-
correr diminuo a qualidade de 
meu produto e amplio a oferta 
de produtos ruins.

Comportamentos antiéticos 
de empresas funcionam como 
uma espiral descendente, um 
redemoinho que suga os que 
estão em volta. Afi nal, desvios 
de conduta raramente são 
uma prática isolada. Geram, 
na maior parte dos casos, uma 
cadeia de delitos. Um produto 
fabricado fora da norma, por 
exemplo, tem de ser aprova-
do por alguém, cujo silêncio 
precisa ser comprado. O não 
pagamento de impostos pode 
ser descoberto por um fi scal, 
cuja vista grossa terá um preço, 
e, assim, sucessivamente.

A solução? A resposta não 
é simples. A conduta de seus 
membros é uma das principais 
e mais delicadas questões que 
se colocam para qualquer 
associação de classe. A ABAL 
acredita em uma conduta ética 
e realiza um esforço contínuo 
junto às associadas pela obser-
vância do Código de Conduta 
que rege o segmento. 

Além disso, estimulamos os 
nossos associados a adotar a 
vinculação do Código para os 
seus stakeholders – clientes e 
fornecedores. Trata-se de uma 
solução simples e efi caz. Além 
de reforçar os seus controles 
internos, nossos associados 
podem expandi-los aos seus 
relacionamentos com forne-
cedores e clientes, reforçando 
práticas éticas e de responsa-
bilidade social.

Buscamos um ambiente 
isonômico (a level playing 
fi eld), em que as melhores 
práticas e as empresas mais 
produtivas prosperem e que 
a sociedade compartilhe de 
um ambiente mais justo e 
dentro do império da lei. Uma 
ética seguida por todos, sejam 
empresas, cidadãos, jornalistas 
ou marceneiros.

 
(*) - Engenheiro mecânico, 

economista e bacharel em fi losofi a 
pela UFMG, além de especialista em 
Gestão pela Fundação Dom Cabral, 

é presidente executivo da ABAL 
(Associação Brasileira do Alumínio).

Milton Rego (*)

O primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, acusado 
de corrupção e contestação 
interna no Likud (o partido 
nacionalista conservador), foi, 
ainda assim, reconduzido na 
noite da última quinta-feira (26) 
à liderança do partido, vencendo 
o candidato Gideon Saar. 

Deputado e ex-ministro, Saar 
exigiu eleições para o comando 
do partido, após as acusações 
contra o primeiro-ministro. 
Com a vitória – 72,5% dos votos 
contra 27,5% do adversário -, 
caberá a Netanyahu comandar 
o partido no desafi o das eleições 
legislativas de março.

O primeiro-ministro de Israel 
ocupa lugar de destaque no 
Likud desde 1993, com um 
intervalo de seis anos durante 
os quais o partido esteve nas 
mãos de Ariel Sharon. Aos 70 
anos, ele é o primeiro-ministro 

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O presidente do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, determi-
nou a criação de um grupo de 
trabalho para avaliar a aplica-
ção do mecanismo de juiz das 
garantias, previsto no projeto 
anticrime sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

Com a medida, o CNJ deverá 
apresentar formas de regu-
lamentação da questão até 
meados de janeiro de 2020. 
Pela lei sancionada, a atuação 
do juiz das garantias começará 
a valer no dia 23 de janeiro, 30 
dias após o ato de sanção da 
norma. A lei, aprovada pelo 
Congresso Nacional, criou a 
fi gura do juiz das garantias 
nos processos criminais. 
Dessa forma, o magistrado 
responsável pela condução 
do processo não vai proferir 
a sentença do caso. 

Presidente do CNJ e do STF, Dias Toffoli.

Desta vez, a mensagem 
presidencial que enca-
minhou o projeto teve 

origem do próprio ministro da 
Economia, Paulo Guedes. O 
senador Marcelo Castro (MDB-
-PI), presidente da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), 
enfatizou que é o Orçamento 
mais apertado já aprovado até 
então.

“Fizemos o Orçamento mais 
restritivo da história do país. 
São seis anos consecutivos 
de defi cit primário. Não es-
tamos amortizando essa dívi-
da [pública]. Ainda estamos 
acrescentando mais dívida. 
Essa situação não pode per-
durar”, afi rmou. O valor total 
do Orçamento foi de R$ 3,8 
trilhões. Destes, R$ 1,9 trilhão 
refere-se à amortizações, juros, 
refi nanciamentos e encargos 
fi nanceiros da dívida pública. 

Isso correspondeu a 50,7 
% do total do Orçamento 

Pessoas acometidas por síndrome de fi bromialgia 
ou fadiga crônica poderão receber atendimento 
integral pelo SUS, segundo projeto pronto para a 
pauta da CAE do Senado. Pela proposta, da de-
putada federal Erika Kokay (PT-DF), o paciente 
receberá: atendimento multidisciplinar por equipe 
composta de profi ssionais das áreas de medicina, 
de psicologia, de nutrição e de fi sioterapia; acesso 
a exames complementares; assistência farmacêu-
tica; e acesso a fi sioterapia e atividade física. 

O relator, senador Angelo Coronel (PSD-BA), 
apresentou relatório favorável à proposta que 
“objetiva assegurar acesso ao tratamento digno e 
efetivo às pessoas atingidas pela fi bromialgia ou 
fadiga crônica”. Coronel também destacou que 
o projeto atende às condições de impacto eco-
nômico e não resultará em impactos fi nanceiros, 
visto que o ônus do atendimento obrigatório às 
pessoas acometidas por essas condições será 

repartido entre os entes federados. 
De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Reumatologia, a fi bromialgia é uma síndrome de 
causas que ainda carecem de esclarecimento, 
caracterizada por dor muscular crônica e gene-
ralizada, podendo durar até mais de três meses, 
acompanhada de sono não reparador e cansaço. 
Estima-se que cerca de 2,5% da população mun-
dial sofrem com o problema, tendo incidência 
mais relevante em mulheres entre 30 e 50 anos. 

Já a síndrome da fadiga crônica é identifi ca-
da pelo cansaço intenso com atividade física 
ou mental, mas sem melhora com o repouso, 
podendo acarretar dores de cabeça, garganta, 
musculares e nas juntas, gânglios e difi culdades 
na concentração. Dados da Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica indicam que 1,5% da popu-
lação mundial convive com o cansaço crônico 
(Ag.Senado).

Agentes comunitários 
e a saúde animal 

Projeto em tramitação na Cãma-
ra inclui entre as atividades dos 
agentes comunitários de saúde a 
identifi cação e o acompanhamento 
dos animais domésticos, buscando 
assegurar a saúde animal. O texto 
trata das atividades desse profi s-
sionais e dos agentes de combate 
às endemias.

“A medida pode se revelar como 
um excelente indicador global da 
saúde de cada família, porque os 
animais domésticos não são meras 
coisas, mas seres sencientes que, 
como tal, indicam e refl etem a con-
dição estruturante da qual fazem 
parte”, disse o autor, deputado 
Fred Costa (Patriota-MG).

“Assim, partindo de uma pers-
pectiva de saúde integral, achei 
por bem aumentar o rol de ação 
dos agentes comunitários de 
saúde, de maneira a não tratar a 
questão animal somente no âm-
bito das endemias, mas também 
no âmbito preventivo, tendo em 
vista uma compreensão mais ampla 
e orgânica da interação entre os 
homens e os animais”, continuou o 
parlamentar. O projeto tramita em 
caráter conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Seguridade 
Social; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

A Subcomissão Permanente 
de Assistência Social da Câmara 
quer legislação específi ca para 
atender imigrantes e vítimas 
de desastres. A propósito, 
aprovou minuta de projeto que 
inclui artigo na Lei Orgânica da 
Assistência Social  para criar o 
Serviço de Proteção e Atendi-
mento Especializado a Famílias 
e Indivíduos em Situação de 
Emergência Social. 

De acordo com a proposta, o 
serviço deverá prestar apoio, 
orientação e acompanhamento 
a famílias e indivíduos que te-
nham seus direitos fragilizados 
ou violados por causa de alguma 
emergência social, caracteriza-

da por situações imprevistas, 
que demandam atenção urgen-
te do governo para eliminação 
ou minimização de danos so-
ciais, econômicos e ambientais. 

O presidente da subcomissão, 
deputado Eduardo Barbosa (PS-
DB-MG), conta que, ao longo dos 
debates do colegiado em 2019, 
os parlamentares perceberam 
que era preciso aperfeiçoar a 
legislação. “Identifi camos que 
alguns serviços ainda não são 
realizados. Um deles é o serviço 
voltado para os imigrantes, uma 
realidade muito presente no 
Brasil hoje, principalmente com 
a imigração dos venezuelanos”, 
afi rmou (Ag.Câmara).

Projeto que regula 
serviços como 
Netfl ix no primeiro 
semestre

A oferta de serviços como a 
Netfl ix já caiu no gosto popular, 
mas o hábito de explorar plata-
formas on-line de transmissão 
de séries, fi lmes e documentá-
rios pode ser alterado em 2020, 
a partir da aprovação do pro-
jeto que disciplina a chamada 
comunicação audiovisual sob 
demanda (video on demand ou 
VoD).

O texto já está sendo bastante 
discutido e o relator da pro-
posição, senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF), deve entregar seu 
relatório no retorno dos traba-
lhos legislativos, em fevereiro. 
O projeto regula a distribuição 
de conteúdos fornecidos por 
banda larga diretamente a 
televisões, celulares e outros 
aparelhos por empresas como 
Netfl ix, Hulu e Prime Video, 
entre outras.

O projeto disciplina a comuni-
cação audiovisual sob demanda 
e a incidência da Contribuição 
para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica 
Nacional (Condecine) sobre o 
setor, além da distribuição de 
vídeo doméstico, abrangendo 
as plataformas de comparti-
lhamento. O texto prevê que a 
contribuição será progressiva 
de até 4% sobre o faturamento 
bruto apurado.

O texto também assegura 
a promoção pelos agentes 
econômicos de conteúdos 
audiovisuais brasileiros e des-
tina recursos a produtoras 
cinematográficas do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. As 
empresas contribuintes pode-
rão descontar até 30% do valor 
para adquirir direitos, produzir 
obras cinematográfi cas ou vi-
deofonográfi cas brasileiras de 
produção independente. Parte 
desses 30% serão destinados às 
produtoras (Ag.Senado).
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Orçamento aprovado para 2020 é 
o mais restritivo dos últimos anos
O projeto do Orçamento de 2020, aprovado pelo Congresso dia 17 de dezembro é o primeiro 
elaborado pelo governo Jair Bolsonaro

de 2020, maior volume já 
gasto na história do país em 
manutenção anual da dívida 
pública. O deputado Mauro 
Benevides Filho (PDT-CE), 
que é economista, criticou o 
crescimento desses gastos. 
“Não há uma discussão sobre 
os quase R$ 5 trilhões do total 
da dívida pública, não há ne-
nhuma discussão sobre o R$ 
1,9 trilhão de pagamento de 
manutenção da dívida pública 
para 2020. É importante que o 
Congresso debata essa que é a 
maior despesa do Orçamento.

O relator, deputado Domin-
gos Neto (PSD-CE), reconhe-
ceu que este Orçamento gerou 
inúmeros questionamentos. 
“Recebemos 8.808 emendas ao 
projeto e 21 destaques ao rela-
tório-geral. Fora os destaques 
dentro dos grupos setoriais, que 
analisam partes específi cas, 
como Educação, Saúde, Defesa, 
etc” (Ag.Senado).

CNJ cria grupo para avaliar 
criação do juiz das garantias

O juiz que atuar na função 
deverá analisar somente pedi-
dos de prisão, quebra de sigilo 
bancário e telefônico, busca e 
apreensão e outras medidas. 
Após a sanção, a Associação 

dos Magistrados Brasileiros 
(AMB) afi rmou que criação do 
juiz das garantias é inconsti-
tucional e que vai recorrer ao 
STF para suspender a aplica-
ção da norma (ABr).

Netanyahu é reconduzido ao 
comando do Likud

israelense com mais tempo no 
cargo: acumula mais de 13 anos 
de governo, dos quais dez sem 
interrupções.

“Uma imensa vitória. Obriga-
do aos membros do Likud pela 
confi ança, apoio e afeto”, escre-

veu Netanyahu na rede social 
Twitter, cerca de uma hora após 
a votação. Ele disse que com a 
ajuda dos que o apoiaram e de 
Deus, vai liderar o Likud em 
direção a uma grande vitória nas 
próximas eleições (RTP/ABr). 

Pacientes com fi bromialgia podem 
ter atendimento integralLegislação para atender 

imigrantes e vítimas de desastres


