
www.netjen.com.br

Ano XX – Nº 4.526

Quinta-feira, 
13 de janeiro de 2022

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

A escolha de Margareth Tatcher, como primeira ministra do governo 
da Inglaterra, logo seguida pela vitória de Reagan para a presidência 
dos EUA, no começo dos anos 80, sinaliza o fim do ciclo dos governos 
social-democratas, caracterizados por uma forte intervenção do Estado 
na economia. O modelo, que prevaleceu na Europa ocidental, desde o 
fim da segunda guerra mundial, encerrou, assim, o período que ficou 
conhecido como “os trinta gloriosos”, pelo fato daquelas três décadas 
ficarem caracterizadas pelo forte crescimento econômico, pela redução 
da desigualdade e pela grande mobilidade social.  

O Brasil e o pêndulo

Como as questões ESG vêm sendo tratadas dentro das empresas? 
Quais são os principais desafios do mercado brasileiro neste senti-
do? Estas são as principais questões levantadas pela nova pesquisa 
da Bravo Research, braço de Insights e Inteligência da Bravo GRC, 
consultoria em tecnologia especializada em Governança, Riscos, 
Compliance e ESG. O estudo mostra que, apesar do tema estar muito 
em voga, as organizações ainda estão desbravando a sigla e compre-
endendo como ela impacta no dia a dia de pessoas e empresas.  

Pesquisa inédita revela os desafios do ESG no Brasil
Números e dados invadem sua tela mental quando você pensa em 

métricas. Claro que eles importam e muito, mas o que faz diferença de 
verdade tem muito mais a ver com o lado humano das transações. Isso 
acontece inclusive no B2B, sigla que se torna cada vez mais Human 
to Human, em um modelo que vem se tornando muito mais parecido 
com o B2C.?’  

Vida útil do cliente determina longevidade do negócio
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Negócios em Pauta

Pilotos da academia da Ferrari se apresentam 
A temporada de 2022 para os membros da academia de jovens pilotos 

da Ferrari começou na última terça-feira (11) em Maranello, na Itália. 
No total, nove pilotos serão acompanhados e treinados pela escuderia 
italiana ao longo de 2022. Os jovens pilotos Arthur Leclerc, Dino Be-
ganovic, Maya Weug e James Wharton auxiliaram os recém-chegados 
Oliver Bearman e Rafael Câmara, selecionados através da FDA Scouting 
World Finals, e Laura Camps Torras, vencedora do programa FIA Girls 
On Track - Rising Stars. Ao longo da semana, os integrantes participarão 
de oficinas, testes psicofísicos e atividades esportivas. Os nove pilotos  
estarão envolvidos em várias frentes na temporada. O irmão do monegasco 
Charles Leclerc e Bearman, por exemplo, vão disputar a Fórmula 3. Já 
na principal categoria do automobilismo mundial, Schumacher guiará 
novamente a Haas e Shwartzman será piloto de testes da escuderia 
italiana (ANSA).     Leia a coluna completa na página 3
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Vídeo-Aulas da GoDaddy trazem conteúdos 
de cursos de marketing digital

@A GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), empresa que capacita os 
empreendedores para o universo digital e o maior registrador 

de nomes de domínio do mundo, apresenta uma série de aulas em 
vídeo que podem ajudar os empresários a trilhar um caminho de 
sucesso no mundo digital. A série da GoDaddy no YouTube inclui 
48 vídeos, divididos em quatro playlists, com uma duração média 
de 15 minutos cada, feitos para um aprendizado rápido. Eles po-
dem ser assistidos na piscina, na praia, no campo ou em qualquer 
momento de relax durante as férias de verão. As vídeo-aulas são 
leves, divertidas e produzidas por especialistas e influenciadores 
com larga experiência no mercado e trazem informações de grande 
relevância para tornar mais produtiva a jornada digital neste ano 
que inicia. O acesso aos vídeos é totalmente gratuito e não está 
condicionado à compra de produtos ou serviços. 1. Marketing 
Digital do Zero (clique aqui, ou acesse o link: https://youtube.
com/playlist?list=PLr21wMIyqB97XCSc5Rt_CiGndncs4VOEN)  

  Leia a coluna completa na página 2
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A importância 
da Diversidade e 
Inclusão para o 
Employee Experience 
organizacional

Empreendedorismo

   
Leia na página 4

Augusto Roque  Carolina Lopes

Adotar condutas éticas nas 
empresas se tornou uma 
bandeira nos últimos anos. 

Unir os valores e as crenças pessoais 
ao fortalecimento dos programas 

de compliance, reforçados por iniciati-
vas como a criação da Lei Anticorrup-
ção, assim como a exposição histórica 
da Lava Jato, mostraram uma tendência 
positiva em relação à diminuição da 
flexibilidade moral dos profissionais 
nos últimos dez anos.

 
Esta afirmação é constatada pela 5ª 

edição da pesquisa bienal “Perfil Éti-
co dos Profissionais das Corporações 
Brasileiras”, realizada pela consultoria 
de gestão de riscos, ética e compliance, 
ICTS Protiviti. 

Reunindo dados de uma década (2010 
a 2020), que somam 27 mil profissionais 
analisados ao longo dos anos, o estudo 
mostra que o perfil profissional reco-
nhecido como predador, ou seja, aquele 
que detém uma percepção moral pouco 
rígida e que desconsidera normas, além 
de agir de forma irregular - característi-
cas que apontam para um colaborador 
de alta flexibilidade moral, caiu de 11% 
para 1% nos últimos dez anos.

 
Porém, o indicador positivo é acom-

panhado nos últimos quatro anos de 
uma maior concentração do perfil 
flexível, ou seja, aquele que “dança con-
forme a música” e não demonstra um 
comportamento ético por convicção, 
o que se torna um ponto de atenção 
para as organizações, que precisam 
ser proativas para influenciar o com-
portamento deste grupo na direção da 
conformidade e da ética, o que não é 
um trabalho simples.

Crise e pandemia abalam a ética do 
profissional das corporações 
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Este grupo concentrou 79% dos pro-
fissionais entre 2017 e 2018 e 71% entre 
2019 e 2020, período em que tivemos o 
desaquecimento de ações como a Lava 
Jato, assim como uma desorganização 
política e econômica e, na sequência, 
a eminência de uma pandemia global. 

“O medo de perder o emprego, a 
instabilidade de prover a família em 
um cenário econômico de dificul-
dade, assim como a dúvida de lidar 
com pressões situacionais, somado à 
falta de sustentação dos programas 
de compliance, que ainda estão em 
evolução, são os principais indica-
dores para esse resultado”, explica 
Heloisa Macari, porta-voz da pesquisa 
e diretora executiva da consultoria 
ICTS Protiviti.

 
Quando analisado o aspecto que 

envolve a disposição do profissional 
para denunciar atos antiéticos, no 
início dos estudos, quase metade dos 
profissionais apresentavam convicção 
sobre a denúncia, ou seja, 47%. Porém, 
o cenário apresentado nos últimos 
quatro anos mostra uma ponderação 
muito maior e certa dúvida sobre dela-
tar ou não algo incorreto, chegando ao 
índice de 30% que denunciam e 67% 
que analisam a situação. 

 

“A insegurança reflete não apenas na 
ação do próprio indivíduo, mas também 
no aumento da probabilidade de ser 
conveniente com as irregularidades, 
sentindo-se muitas vezes duvidoso 
para comunicar um desvio ético por 
não saber como isso pode impactar em 
seu emprego”, explica Heloisa. 

 
O suborno também segue a mesma 

característica e, enquanto em 2010 
apenas 38% dos profissionais anali-
savam a situação para aceitar ou não, 
em 2020 este número salta para 54%. 
A apropriação indébita também apre-
senta o mesmo quadro. Há 10 anos, 
18% dos colaboradores analisavam as 
circunstâncias para cometer o ato. Em 
2020, esse indicador sobe para 35%.

 
“A conclusão que chegamos nestes 

dez anos é que o profissional está mais 
consciente do que é certo e errado, 
fruto do trabalho executado pelas 
companhias com ações focadas em 
conformidade. Porém, as constantes 
instabilidades econômicas e políticas 
do país remontam este cenário, for-
çando as pessoas a viverem dilemas 
éticos que desconstroem a jornada 
moral das empresas”, finaliza Heloisa. 
- Fonte e outras informações: (https://
icts.com.br/).

TECNOLOGIA

DIGITALIzAçãO DAS EmPrESAS fAVOrECE 
NOVOS mErCADOS PArA 2022     Leia na página 4

Imposto para não vacinados
A província canadense de Quebec, a 

segunda mais populosa do país, planeja 
fazer com que adultos que se recusam a 
tomar vacina contra a covid-19 paguem 
uma "contribuição de saúde". Pessoas 
não vacinadas prejudicam as demais, e 
o Ministério das Finanças da província 
está determinando quantia "significa-
tiva" que os moradores não vacinados 
seriam obrigados a pagar, com valor 
não inferior a 100 dólares canadenses 
(US$ 79,5) - (ABr).
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