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News@TI
Incentivando o empreendedorismo jovem

@O Instituto Souza Cruz chega ao seu vigésimo aniversário com 
vários motivos para celebrar. Referência na formação de jovens 

empreendedores, a instituição, criada a partir das  ações sociais 
promovidas pela empresa Souza Cruz, tem como objetivo reduzir as 
desigualdades sociais, capacitando e incentivando os participantes 
a tirarem suas ideias do papel. Em 20 anos de atuação, mais de 2 
milhões de pessoas foram beneficiadas. A atuação do Instituto se 
dá no campo e na cidade. No meio rural, o programa Novos Rurais 
desperta o empreendedorismo ainda no Ensino Médio, ministrado 
de forma complementar às disciplinas. Os participantes aprendem 
a criar um plano de negócios para investir na zona rural, seja com 
projetos agrícolas ou não. Isto torna o ambiente do campo mais 
atrativo para as novas gerações, evitando a evasão para a cidade. 
Ao final da capacitação, o Instituto Souza Cruz e as organizações 
parceiras fazem uma curadoria e os projetos selecionados recebem 
ajuda financeira, consultoria e acompanhamento.

Coluna do Heródoto

A mudança da 
capital não é uma 
ação  impune. Os 
cofres públicos, 
confortavelmente 
cheios com os 
impostos, têm que 
bancar um projeto tão 
extraordinário. 

É um desafio imenso 
e que somente um 
povo com garra e de-

terminação pode executar. 
Os homens e mulheres que 
se dispõem  a mudar para 
a nova capital tem certeza 
que não  ficarão a ver na-
vios, uma vez que o erário 
existe exatamente para 
isso. A gorda burocracia, 
detentora das engrena-
gens da máquina pública 
esperam algum benefício 
em troca do sacrifício da 
mudança. 

Um deles é a residência na 
nova cidade. Afinal tiveram 
que deixar a confortável e 
pacífica cidade em que vi-
viam para se arriscar em um 
ambiente desconhecido. 
Portanto nada mais justo 
que as casas sejam forneci-
das pelo Estado. Além dos 
governantes diretos, polí-
ticos, membros do poder 
judiciário, da saúde, edu-
cação, obras públicas e um 
sem número de assessores, 
só não sobrou moradia para 
pobres e trabalhadores de 
todo tipo. 

Estes moram em chou-
panas miseráveis, com o 
esgoto a céu aberto e que 
vivem da prestação de 
qualquer tipo de serviço. 
De abastecer as cozinhas 
dos ricos à prostituição 
gerenciada por proxenetas 
com nível social. 

Os recém chegados não 
estão preocupados com 
os destinos do Brasil. Pri-
meiro querem se instalar e 
engordar os proventos com 
o maior número possível de 
vantagens que garantem a 
eles e seus descendentes 
uma vida digna e saudável. 
Nem mesmo os governos 
europeus tem tantos servi-
dores à sua disposição sem 
nada darem em troca. 

O transporte de auto-
ridades é cuidado com o 
dobro de pessoas, o que 
deixa a monarquia britâ-
nica com uma pontinha de 
inveja. Contudo é preciso  
alimentar o alto escalão 
dos poderes do Estado. E 
somente um ano depois 
da mudança da capital 
foram consumidos 200mil 

galinhas, 33 mil perus, e 
90 dúzias de ovos por dia. 

Nessa época ainda não se 
acreditava que gema de ovo 
faz aumentar o colesterol. 
As compras dos cardápios 
são realizadas da forma 
mais discreta possível. Já 
pensou se o povo soubesse 
que além dessa galinhada 
toda fossem compradas 
lagostas, caviar, vinho com 
pelo menos quatro prêmios 
internacionais. 

O menu exigido inclui 
bobó de camarão, cama-
rão à baiana, pratos como 
bacalhau à Gomes de Sá, 
frigideira de siri, moqueca 
baiana e capixaba além 
arroz de pato. Ops ia es-
quecendo que os vinhos 
devem ser de safra igual ou 
posterior de 2010 envelhe-
cido em barril de carvalho 
francês ou americano, ou 
ambos, de primeiro uso por 
período máximo de doze 
meses. 

Infelizmente a compra 
não pode ser realizada 
por falta de verba, mas o 
governo promete que no 
futuro tudo isso seria leva-
do aos almoços, jantares e 
cocktails das autoridades. 
É só uma questão de tempo 
diz o chefe de estado. 

A nova capital se reves-
tiu da prática da caixinha, 
uma forma mais terna de se 
dizer corrupção. Cobra-se 
para ganhar concorrências 
e pagamentos dos serviços 
públicos 17%. Se não pagar 
os processos não andam. A 
corte portuguesa chegou ao 
Rio de Janeiro, a nova capital 
do reino. Moradores são joga-
dos na rua e os endinheirados 
“doam “  boas vivendas para 
o príncipe regente D.João, 
sua esposa Carlota Joaquina 
e toda a filharada. 

Entre eles o príncipe 
D.Pedro, futuro imperador. 
Com Portugal ocupado pelo 
exército de Napoleão há 
outra saída para a colônia, 
que foi a vaca leiteira do 
erário por 300 anos, produ-
zir aqui o que era proibido 
até bem pouco tempo como 
o comércio, fábricas de 
tecidos, ferro, cordoaria, 
navios... A impressão que 
se tem é que os brasileiros 
herdaram  algo mais do que 
a língua e a cultura da terra 
do Camões. 

A instalação da família 
real no Rio de Janeiro é ape-
nas um exemplo. Inspirado 
no maravilhoso livro do 
Laurentino Gomes, 1808. 

 
(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br). 

Heródoto Barbeiro (*)

A capital da 
esperança

Compliance não é só para 
grandes empresas: como 

aplicar em pequenos negócios

André Chehadi (*)

A propósito, não podemos perder 
de vista que programas de com-
pliance são recomendados tanto 

para grandes, quanto para as médias 
e pequenas empresas. Integridade 
independe do tamanho da empresa e 
do ramo de atuação. Em reforço a tal 
afirmação, os donos de pequenos ne-
gócios têm observado que a adoção de 
programas de ética e integridade está 
deixando de ser uma simples questão 
de construção da imagem da empresa 
para se tornar uma pré-condição para 
conquista de mercados. 

Na mesma linha, dentro de uma ló-
gica de responsabilidade solidária, as 
grandes empresas também estão come-
çando a demandar, em maior ou menor 
grau, adesão dos seus fornecedores a 
programas de compliance, definindo, 
em contrato, o compromisso com o 
código de conduta do contratante e 
sua postura anticorrupção. 

Vale também lembrar que a Controla-
doria Geral da União (CGU) criou uma 
cartilha de integridade para pequenos 
negócios, um programa que reúne um 
conjunto de atitudes e medidas para 
orientar a atuação de funcionários e 
dirigentes para sanar a ocorrência de 
atos ilícitos.

Em minha trajetória profissional 
também tive o privilégio de implantar 
programas de compliance em PMEs e 
pude constatar que as micro e pequenas 
empresas enfrentam diferentes desa-
fios frente ao compliance, considerando 
que essas empresas têm característi-
cas peculiares de governança, como 
a concentração das decisões na mão 
de poucos administradores ou de uma 
única família.

Assim, um programa de integridade 
deve sempre atender às necessidades 
específicas da empresa. E por que isso 
é importante? É simples: as empresas 
estão sujeitas a riscos diferentes. A 
quantidade de funcionários, a área de 
atuação, os parceiros de negócios, a 
região em que está localizada, a par-
ticipação em licitações, o número de 
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“O movimento de 
inclusão das PMEs 

no ambiente de 
compliance é um 

grande avanço para 
o Brasil.”

 5 Controles internos que assegurem 
a elaboração e a confiabilidade de 
relatórios e demonstrações finan-
ceiras; 

 6 Procedimentos para prevenção de 
fraudes e irregularidades em lici-
tações, na execução de contratos 
administrativos ou em qualquer 
interação com o setor público;

 7 Medidas disciplinares;
 8 Procedimentos que assegurem a 

pronta interrupção de irregulari-
dades e correção de danos.

De fato, uma empresa correta e que 
possua medidas de integridade terá um 
importante diferencial. Portanto, se o 
seu negócio adota essa postura íntegra, 
com certeza estará à frente de outras 
empresas que não dão importância a 
isso. Esse conhecimento favorece a 
inovação, otimiza a aplicação de recur-
sos financeiros, amplia os resultados 
da companhia e facilita a seleção e a 
manutenção de funcionários com os 
mesmos valores de integridade apli-
cados na organização. 

O movimento de inclusão das PMEs 
no ambiente de compliance é um 
grande avanço para o Brasil e, com o 
tempo, virão os muitos benefícios para 
o seu negócio.

 
(*) - É Chief Compliance Officer (CCO) da Tecnobank.

Certamente, o nosso país impõe muitos desafios para as pequenas e médias empresas (PMEs), como 
burocracia excessiva, legislações complexas nas áreas tributária e trabalhista, informalidade em muitos 
mercados, etc. Somado a isso, há sempre certa turbulência nas questões políticas e econômicas que 
geram incertezas sobre investimentos e afins. Mesmo assim, o papel de destaque que essas empresas 
desempenham no cenário socioeconômico nacional é incontestável.

Freepik

contratos celebrados com a adminis-
tração pública, entre outros. Tudo isso 
contribui para que cada empresa tenha 
riscos próprios, que são só dela.

Tudo isso faz com que o compliance 
impulsione a empresa para a profis-
sionalização, dando-lhe maiores con-
dições para o crescimento, melhoria 
na gestão e na sucessão de empresas 
familiares, etc. Uma boa dica para que 
o programa seja implementado de for-
ma eficiente é observar os parâmetros 
de integridade das micro e pequenas 
empresas, estabelecidos pela Lei An-
ticorrupção:

 1 Comprometimento da direção da 
empresa;

 2 Adoção e implementação de pa-
drões de conduta, código de ética, 
políticas e procedimentos; 

 3 Treinamentos e divulgação do pro-
grama de integridade; 

 4 Registros contábeis confiáveis; 

A atual crise vem redefinindo prioridades 
em diversos setores empresariais e, portanto, 
é legítima a preocupação com o comprome-
timento dos investimentos em projetos de 
inovação, no momento em que a maior ocu-
pação é sobreviver. A redução no faturamento 
total das empresas já é uma realidade e todas 
projeções apontam para uma queda drástica 
no PIB brasileiro para 2020.

Semelhantemente, até o momento, as inicia-
tivas do Governo Federal aparentam limitar-se 
à contenção dos impactos imediatos da crise 
da COVID-19 nos diversos setores da socie-
dade, sobretudo naqueles que estão na linha 
de frente no enfrentamento da epidemia. Não 
estão visíveis as estratégias para a retomada da 
economia, principalmente para as áreas de pes-
quisa e desenvolvimento e inovação (PD&I), as 
quais, mesmo antes da crise, já pareciam ocupar 
um papel secundário na rota do crescimento. 
Inovação é o caminho necessário, centro da 
estratégia para a prosperidade do país. 

Se inovar é um risco, não inovar é certeza do 
fracasso. Avançar em projetos inovadores, que 
se baseiam na aplicação das novas tecnologias, 
resulta  em incertezas técnicas que, no Brasil, 
são multiplicadas pelas incertezas jurídicas, 
políticas e econômicas. Este dilema histórico 
de equilíbrio frágil pende para abordagens 
mais conservadoras em momentos ainda mais 
incertos como o que vivemos nessa crise sem 
precedentes. Nas circunstâncias atuais, os es-

cassos projetos de inovação tecnológica podem 
ser duramente afetados, abalando ainda mais 
nosso agonizante setor de ciência aplicada e 
promoção de crescimento sustentável.      

Segundo um levantamento realizado pela 
Fundação Dom Cabral, em parceria com a 
ANPEI, poucas empresas (24,1%) afirmam que 
estão planejando estratégias para conseguir 
transformar a crise em oportunidade no curto 
prazo. O estudo ouviu os setores fortemente 
abalados com as rupturas do momento, como 
indústria, serviços, educação e saúde.

Mais da metade das empresas já percebe o im-
pacto negativo da pandemia da COVID-19 em suas 
atividades internas de PD&I. O setor industrial, 
por exemplo, se mostrou mais preocupado com 
as consequências: 64% das companhias acreditam 
em um cenário de consequências negativas. 

Algumas empresas já exibem medidas como 
redução parcial das atividades, adiamento 
de novos projetos por prazo indeterminado, 
demissão ou redução das equipes de P&D, 
congelamento de contratações e isolamento 
social das equipes de pesquisa.

Diante deste cenário, a ANPEI - como as-
sociação independente e entidade represen-
tativa da inovação no país, pleiteia ao poder 
executivo e ao poder legislativo mudanças na 
Lei do Bem, principal instrumento de fomento 
horizontal do tema no Brasil. O PLS 2.707, 

de autoria do senador Izalci Lucas, abriga 
este pleito e propõe urgência na definição de 
alterações em pontos específicos, que definem 
que empresas, em anos de prejuízo fiscal, não 
podem usufruir dos retornos de gastos com 
pesquisas tecnológicas em períodos fiscais 
posteriores. Pouco mais de 1.800 empresas 
se beneficiaram da Lei do Bem no último ano. 
Corre-se o risco de drástica redução em 2020, 
ano em que as empresas, não tendo lucro real, 
não terão como deduzir os gastos realizados 
com P&D, conforme estabelece a lei vigente.

Sem dúvida, o contexto atual só acentuou 
o que já sabíamos: pesquisa e conhecimento 
científico e tecnológico são partes indispen-
sáveis do grande motor social da inovação e 
desenvolvimento econômico. Vale dizer que 
também são uma maneira de viabilizar soluções 
mais rápidas e respostas ágeis a problemas 
estruturais e empresariais escancarados pela 
crise na economia e na saúde.

O avanço proposto na Lei do Bem, tanto 
no curto quanto longo prazos, irá motivar o 
investimento privado em PD&I, mesmo em 
momentos como esse de crise e também na 
retomada da economia, movimento essencial 
para preservarmos os projetos de desen-
volvimento da ciência e pesquisa do Brasil, 
superarmos desafios e alavancarmos o futuro.

(Fonte: Humberto Pereira é Ex-Presidente da 
ANPEI, e vice-presidente da Embraer).

Inovação, mesmo em tempos de crise, 
é compromisso inadiável


