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Em meio à crise provocada pelo Coronavírus, aprender a negociar 
dívidas e se relacionar com os credores pode ser a melhor estratégia 
para sobrevivência do negócio. Do último ano para cá, mesmo que 
de formas e intensidades diferentes, todas as empresas no Brasil 
foram afetadas em função dos desdobramentos e consequências da 
Covid-19. E é fato também que, infelizmente, faz com que boa parte 
dessas estejam endividadas e lutando para sobreviver e manter suas 
portas abertas nos próximos meses, que serão marcados ainda pelas 
incertezas econômicas e no âmbito da saúde.  

Negociação de dívidas pode salvar 
empresas na pandemia

Desde que apareceram como tecnologia, as pesquisas de internet 
se tornaram atrativas pelo impacto do "tempo real". Vamos deixar que 
o público decida! Qual foi a melhor escola de samba do carnaval? O 
melhor jogador em campo? Quem merece sair do BBB? No campo do 
entretenimento e para esse uso, entender o perfil do respondente parece 
menos relevante, mas, este é o ponto que queremos trazer neste artigo, 
dá para sustentar decisões de negócio com pesquisas de internet?  

Por que sua empresa deve fazer pesquisas 
pela Internet?

Do desenvolvimento web e mobile, passando pela computação em nuvem, 
data analytics, ciência de dados, até a segurança cibernética e a inteligência 
artificial, o leque de oportunidades na área de Tecnologia da Informação 
(TI) é diverso. Mas algumas funções despontam como as mais contratadas, 
segundo análise de Christina Curcio e Janaina Lima, especialistas com 20 
anos de experiência em TI, sócias da Icon Talent, especializada em recru-
tamento e seleção em TI para empresas de todos os segmentos.  

As nove vagas mais procuradas em TI e as 
habilidades exigidas
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Negócios em Pauta

Versatilidade do novo SUV
A Ford começou ontem (1º) a campanha de lançamento do Bronco 

Sport, com um filme que destaca o perfil aventureiro do novo SUV e a 
sua versatilidade de uso em trilhas off-road e na cidade, para quem quer 
sair do lugar comum. Além de televisão e mídia digital, ela inclui peças 
para mídia exterior e tem abrangência regional, com exibição no Brasil e 
nos mercados da Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela. O filme 
“Habitat Natural” mostra situações inusitadas de quem busca um estilo 
de vida que combina o melhor da natureza e da cidade. O Bronco Sport 
chega ao Brasil na versão Wildtrak, com motor 2.0 EcoBoost de 240 
cv, transmissão automática de oito velocidades, tração 4x4, diferencial 
traseiro blocante e sete modos de terreno. Tem também o app de co-
nectividade Ford Pass, nove airbags, várias tecnologias semiautônomas, 
acabamento premium e soluções inteligentes de conveniência a bordo.  
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MBX: evento digital promove networking 
entre profissionais de todo o mundo

@Uma nova proposta de evento leva o networking dos encontros pre-
senciais para o universo digital. O MBX – MBA Experience começa 

dia 23 de junho (quarta-feira), em uma experiência de aprendizado 100% 
online e gratuita, e segue até 13 de agosto com o fim das apresentações 
dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) dos alunos dos MBAs 
USP/Esalq. Para que as atividades não sejam apenas apresentações 
com baixa interatividade, o MBX ocorre em uma plataforma exclusiva, 
de alcance internacional, possibilitando o contato entre profissionais 
de todo o mundo. O evento é aberto ao público e as inscrições já estão 
abertas no site: https://mbx.mbauspesalq.com/. O primeiro dia de evento 
(23 de junho) conta com palestras e mesas redondas, ministradas por 
grandes personalidades que já incorporaram a transformação na vida 
pessoal e profissional. Este grande encontro ocorre das 9h às 17h e 
está dividido em dois temas: Inovação – Simplicidade X High Tech e 
Carreira e Autogestão.    Leia a coluna completa na página 2

AI/USP/Esalq

Combater os atos antiéticos é 
um dos desafios de qualquer 
organização comprometida 
com boas práticas de 
governança corporativa e com o 
desenvolvimento sustentável do 
negócio. 

De acordo com o artigo de Leonar-
do Flach, os atos antiéticos são 

comportamentos que não estão em 
consonância com princípios que regem 
os valores do que é certo e errado. Aqui, 
podemos considerar normas sociais 
como aquelas previstas na Constituição 
e na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

Para consolidar uma cultura ética é 
necessário colocar em prática ações estra-
tégicas de engajamento e gestão de capital 
humano. Confira quais são:

1. Ter um Código de Ética e Condu-
ta - O primeiro passo para consolidar uma 
cultura de ação contra atos antiéticos é 
desenvolver um Código de Ética e Conduta. 
Esse documento é o que vai apresentar as 
diretrizes da governança corporativa da 
sua empresa. 

É importante que ele seja escrito de 
maneira clara e didática, para facilitar a 
compreensão por todos os perfis de cola-
boradores.

Esse material deve definir quais são os 
dispositivos que a empresa tem para coibir 
atos antiéticos. Além disso, é essencial que 
ele disponha sobre as penalizações que a 
organização pode aplicar, bem como quais 
são as consequências jurídicas previstas 
na legislação. 

Deve estar clara para todos os sócios, 
investidores, colaboradores, clientes e 

Como reforçar uma cultura 
éticas nas empresas
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POR QUE VOCê PRECISA PENSAR SOBRE A 
gERAçãO Z AgORA E NãO DEPOIS?    Leia na página 6

VERDADEIROS NATIVOS DIgITAIS

parceiros da empresa. Esse alinhamento é 
essencial para o compartilhamento de boas 
práticas. Há condutas diárias inadequadas 
que são reproduzidas por mera ignorância 
em saber que elas não são corretas, e mui-
tas são embasadas em costumes sociais 
marcados por preconceitos e maus hábitos.

2. Implementar um canal de denún-
cia - É a principal ferramenta à disposição 
dos colaboradores para o combate a atos 
antiéticos. É fundamental que todo o head-
count (quadro de funcionários) saiba da 
existência desse meio de comunicação. É 
importante que esteja claro que a denún-
cia pode ser feita de maneira anônima, 
reforçando uma política de não retaliação.

Além disso, deve-se garantir que esse 
canal de denúncia seja disponibilizado tam-
bém para outros stakeholders do negócio, 
como clientes e fornecedores. Eles devem 
se sentir confortáveis para denunciar pos-
síveis atos antiéticos que presenciem de 
profissionais da empresa.

Um ponto que não pode ser negligencia-
do é a transparência do departamento de 
compliance. Ele deve compartilhar com 
toda a plataforma de negócio os indicadores 

relacionados com as denúncias recebidas 
e apuradas. As pessoas precisam estar 
munidas de informações para confiar na 
eficácia do canal de denúncia. Dessa for-
ma, elas são estimuladas a utilizar quando 
necessário.

3. Capacitar seus colaboradores - A 
capacitação é a melhor maneira de preparar 
a empresa, consolidando a cultura contra 
atos antiéticos. É por meio do alinhamento 
contínuo e do esclarecimento que será 
possível reduzir situações de fraudes, 
corrupção e assédio, seja dentro do espaço 
da organização ou no trato com clientes e 
parceiros.

Uma organização comprometida em 
alcançar uma conduta ética conquista a 
credibilidade de diversos agentes impor-
tantes no mercado. Ela consolida parcerias 
sólidas e consumidores promotores da 
marca. Por isso, investir em estratégias 
para coibir ações antiéticas é primordial 
para o crescimento de qualquer negócio.

(Fonte: Renato Almeida dos Santos é especialista 
em compliance e sócio da S2 Consultoria, empresa 

especializada em prevenir e tratar atos de fraude 
e assédio nas organizações, levando em conta o 

comportamento humano e seus desdobramentos).

OMS homologa Coronavac
A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) concedeu ontem (1º) homolo-
gação de uso emergencial para a vacina 
anti-Covid Coronavac, desenvolvida 
pelo laboratório chinês Sinovac. Isso 
garante a países, financiadores e agên-
cias que o imunizante respeita "padrões 
internacionais de segurança, eficácia e 
manufatura". Além disso, a decisão abre 
caminho para a inclusão da Coronavac, 
vacina mais usada no Brasil até o mo-
mento, no mecanismo Covax Facility, 
que busca facilitar a distribuição global 
de imunizantes anti-Covid (ANSA).
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