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Consequemente, mais prósperas
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Viver nos Estados Unidos é o desejo de muitos brasileiros que 
buscam por mais qualidade de vida, oportunidades de trabalho, 
estudo e segurança. Com isso, muitas pessoas procuram opções que 
permitam migrar de maneira legal e possibilite usufruir dos benefícios 
de ser um morador local, além de poder levar outros membros da 
família, como cônjuge e filhos. Atualmente, o país norte-americano 
conta com algumas possibilidades de vistos para empreendedores, 
investidores e gestores.  

a rota alternativa para quem deseja investir e morar 
nos estados unidos

Sancionada em julho de 2017, entrou em vigor em 11 de novembro 
de 2017, trazendo mudanças na CLT. Nesses anos, o que mudou e 
quais são os impactos para as empresas e trabalhadores? De acordo 
com a Mazars, auditoria e consultoria empresarial, não deveria ser 
considerada como uma reforma abrangente, mas, sim, uma altera-
ção significativa da legislação trabalhista, que trouxe alguns pontos 
positivos, mas que não endereçou pontos sensíveis das relações de 
trabalho brasileiras.  

reforma trabalhista completa quatro anos. e o que 
mudou neste período? 

Viajar pelo Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, será 
ainda mais fácil para os clientes da Delta inscritos no programa TSA Pre-
Check (processo prévio de inspeção que permite aos passageiros que fazem 
parte de um dos programas de viajantes de confiança do Departamento de 
Segurança Nacional dos Estados Unidos passar de forma fácil e rápida pelos 
pontos de verificação de segurança da TSA, sigla de Transportation Security 
Administration, ou Administração para a Segurança dos Transportes).  

Área de entrega de bagagem usa tecnologia de 
reconhecimento facial
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negócios em pauta

turkish Cargo prioriza entregas expressas 
Atendendo a 127 países, a Turkish Cargo expande seus ser-

viços com o início das operações da TK Courier. A nova marca 
da transportadora permite que as cargas sejam entregues com 
rapidez, facilidade e segurança, ao oferecer um sistema de reserva 
fácil e ágil, uma equipe especializada e treinada para entregar os 
produtos aos clientes em prazos especiais e garante total priori-
dade de deslocamento e transferência das remessas nos pátios 
dos aeroportos. Com uma malha aérea cargueira composta por 
97 destinos, a Turkish Cargo tem a maior rede de voos diretos 
de carga no mundo e realiza transações globais com uma frota 
de 371 aeronaves, que incluem 24 específicas para o transporte 
de cargas. Para mais informações, acesse (www.turkishcargo.
com).      leia a coluna completa na página 3
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impacto da reforma tributária no mercado de 
Capitais será tema de debate promovido pelo Ciee

@NO Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE realiza 
na próxima quarta-feira, 17, às 17h, debate online sobre 

o Impacto da Reforma Tributária no Mercado de Capitais com 
foco nos dividendos e juros sobre capital próprio. Participarão 
do evento: Ary Oswaldo Mattos Filho, sócio fundador da Mattos 
Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados e professor 
sênior da FGV-SP; Haroldo Reginaldo Levy Neto, diretor técnico 
da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do 
Mercado de Capitais - APIMEC; e Luiz Fernando Lopes Filho, 
sócio-Gerente da Lopes Filho & Associados, Consultores de 
Investimentos Ltda. O evento contará na abertura com a par-
ticipação do CEO do CIEE, Humberto Casagrande. A mediação 
será do sócio-diretor da Agência FR Comunicação, Alcides Fer-
reira". Para participar acesse: https://youtu.be/F9CH1dZ20n0  
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Será que os profissionais 
brasileiros receberam mais 
presentes de fornecedores 
durante a pandemia? 

ou será que houve um aumento de conflito 
de interesses envolvendo colaboradores 

em suas relações profissionais nesse período? 
Ou ainda será que o risco comportamental 
dos profissionais quanto à oferta de suborno 
aumentou? 

A corrupção organizacional é um fenômeno 
de natureza sistêmica e pode ser abordada de 
muitas formas. Uma pesquisa realizada pelo 
IPRC Brasil (Instituto de Pesquisa do Risco 
Comportamental) buscou abordar os meios 
mais recorrentes divulgados em que a corrup-
ção ocorre: suborno, conflito de interesses e 
presentes. Com os dados que já tinham antes 
da pandemia, o instituto conseguiu comparar 
com o cenário atual. 

Suborno - Também conhecido no Brasil 
como "propina", "bola" e "pixuleco", o suborno 
é o ato de prometer, oferecer ou pagar a uma 
autoridade, governante, funcionário público 
ou profissional da iniciativa privada qualquer 
quantia de dinheiro.

A pesquisa levantou uma perspectiva alenta-
dora: os programas anticorrupção estão gerando 
uma mudança comportamental quando o dilema 
trata de suborno. 

Houve um aumento de 13% no número de 
profissionais que denunciaram esse desvio. Tal 
dado leva a duas reflexões: 1 - a proximidade com 
seus familiares impõe aos profissionais uma con-
duta mais condizente com seus discursos, uma 
vez que suborno é um ato claro de corrupção? 
2 - as organizações desenvolveram programas 
anticorrupção pontual e contundente quanto 
aos dilemas éticos envolvendo suborno. 

Conflitos de interesse - O conflito de inte-
resse ocorre quando existe um confronto entre 
os interesses públicos e privados, prejudicando 
o interesse organizacional ou coletivo. Os dados 
levantados pelo IPRC indicam um ponto de 
atenção: profissionais estão mais em conflitos 
de interesses na pandemia, quando houve um 
crescimento de 17% para 24%. 

pesquisa mostra um panorama do 
comportamento corrupto nas organizações
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Segundo Renato Santos, especialista em 
compliance e diretor do instituto, esse aumento 
alerta para a necessidade de criar programas 
e treinamentos de compliance mais práticos e 
específicos sobre corrupção. "Não basta mais 
alertar apenas sobre o risco comportamental 
envolvendo suborno direto. É necessário 
apresentar dilemas éticos menos óbvios, 
como conflitos de interesses. Além disso, as 
empresas precisam desenvolver seus colabo-
radores quanto ao tema no contexto da nova 
configuração de trabalho (remoto) imposta 
pela pandemia", afirma.

Presentes - Ainda que não haja grande 
diferenciação entre o recebimento de pre-
sentes e suborno, a corrupção pode ocorrer 
por meio da dádiva, com o ato de corromper 
de maneira implícita e indireta. A Teoria da 
Dádiva, cunhada pelo sociólogo francês Marcel 
Mauss, explica como se dá a criação de laços 
sociais, destacando que essas relações pos-
suem influência mais nos envolvidos do que 
na relação econômica.

De acordo com a pesquisa, não somente houve 
aumento (de 12% para 19%) na aceitação de 
presentes, como também aumentaram (de 4% 
para 7%) aqueles profissionais que não sabem 
como agir diante desse risco comportamental. 
Para Santos, essa piora pode ter ocorrido por 
duas hipóteses: 1 - aumento de propostas e 
envios de presentes para profissionais direta-
mente em suas residências, diminuindo o risco 

de serem detectados, 2 - as interações profis-
sionais remotas permitiram maior proximidade 
pessoal a ponto de facilitar esses "agrados" por 
meios de presentes. 

Teste de integridade - O especialista des-
taca a aplicação do teste de integridade como 
uma das formas de prevenir essas situações 
nas empresas. Essa ferramenta consiste na 
simulação de situações antiéticas com o objetivo 
de avaliar a predisposição do indivíduo para co-
meter atos imorais ou ilícitos. É um instrumento 
importante para medir a resiliência do sujeito 
diante de um dilema ético e, consequentemente, 
proporciona subsídios para mitigar o problema 
na organização. 

No entanto, não podemos cair em uma visão 
binária e ingênua ao tentar classificar o avaliado 
como íntegro ou não íntegro. O ideal, portan-
to, é demonstrar de que forma as convicções 
comportamentais do avaliado se distinguem 
dos valores da organização.

Ele avalia que é preciso investir na ampliação 
da percepção moral do indivíduo, por meio do 
investimento na instrução. "E a instrução, por 
sua vez, é mais ampla do que capacitar a equipe 
exclusivamente para a atividade profissional 
em sua dimensão técnica. Daí a necessidade 
de investimento em programas de promoção 
da ética de forma mais detalhada e aprofun-
dada", enfatiza. - Fonte e outras informações 
em: (www.iprcbrasil.com.br).

Comportamento

aumento do piB nos estados
Segundo o IBGE, entre as 27 unidades 

da federação 13 tiveram aumento do PIB 
em 2019 acima da média nacional, que 
foi de 1,2%, alcançando R$7,4 trilhões. A 
maior alta foi no Tocantins, que cresceu 
5,2%, seguido por Mato Grosso (4,1%), 
Roraima (3,8%), Santa Catarina (3,8%) 
e Sergipe (3,6%). A maior retração 
ocorreu no Espírito Santo (-3,8%). Pará 
(-2,3%), Piauí (-0,6%) e Mato Grosso 
do Sul (-0,5%) completam a lista das 
reduções. As demais altas foram abaixo 
do índice nacional (ABr).
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