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Maioria dos profissionais 
não dão importãncia às 

informações confidenciais

Na sociedade 
brasileira, o 
tratamento de dados 
é uma realidade 
que até pouco 
tempo não possuía 
regulamentação 
específica

Somente em 2020 en-
trou em vigor a Lei 
13.709/08 (LGPD), 

que regulamentou a troca, 
o tratamento e tudo mais 
que pode envolver dados 
pessoais sob égide da or-
ganização. E uma pesquisa 
realizada pelo IPRC (Insti-
tuto de Pesquisa do Risco 
Comportamental) revela 
um dado preocupante: 60% 
dos profissionais não dão 
tratamento adequado às 
informações confidenciais 
da organização em que 
trabalham. 

Desses, 13% apresentam 
baixa resiliência no tema, 
indicando que tendem a 
vazar informações em tro-
ca de benefícios pessoais 
diretos, como dinheiro ou 
presentes. Já os outros 
47% não guardam sigilo das 
informações da sua organi-
zação por não perceberem 
a sua importância, ou ainda, 
por receberem benefícios 
indiretos no seu vazamento, 
como por exemplo, status 
social ao demonstrarem 
possuir esse conhecimento 
para outras pessoas da sua 
rede de relacionamento. 

Apenas pouco mais de 
1/3 dos profissionais (35%) 
denotam saber lidar ade-
quadamente com tais infor-
mações, tendo consciência 
de que se trata de um bem, 
mesmo que intangível, da 
organização. Foram anali-
sadas as respostas de 2.435 
funcionários de diferentes 
níveis hierárquicos (estra-
tégico, tático e operacional) 
de 24 empresas privadas 

situadas no Brasil. 
O objetivo era compre-

ender a visão do indivíduo 
frente a hipóteses de confli-
tos éticos e seu nível de re-
siliência a estes dilemas que 
poderão estar expostos no 
ambiente organizacional. O 
vazamento de informações 
é a exposição intencional 
de dados que não deveriam 
ser públicos ou abertos a 
determinado receptor em 
troca de algum benefício 
ou prejuízo da organização.  

Uma das formas de preve-
nir essa situação é a aplica-
ção do teste de integridade. 
Essa ferramenta consiste 
na simulação de situações 
antiéticas com o objetivo 
de avaliar a predisposição 
do indivíduo para cometer 
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 orga-
nização. 

No entanto, não podemos 
cair em uma visão binária e 
ingênua ao tentar classificar 
o avaliado como íntegro ou 
não íntegro. O ideal, por-
tanto, é demonstrar de que 
forma as convicções com-
portamentais do avaliado se 
distinguem dos valores do 
avaliador. 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 capaci-
tar a equipe exclusivamente 
para a atividade profissional 
em sua dimensão técnica. 
Daí a necessidade de in-
vestimento em programas 
de promoção da ética de 
forma mais detalhada e 
aprofundada. 

(*) - É especialista em compliance 
e diretor do IPRC - Instituto de 

Pesquisa do Risco Comportamental.

Renato Almeida dos Santos (*)

e digital, no site oficial do evento. Enquanto a feira física contará com 
estandes marcantes de cerca de 200 expositores, com as inovações 
mais recentes do setor de revestimentos e acabamentos, a versão digital 
concentrará os conteúdos de conhecimento: o Fórum Internacional de 
Arquitetura, Design e Construção e a Maratona de Conteúdos. O evento 
é promovido pela ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de 
Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres). Ins-
crições e mais informações: (www.exporevestir.com.br).

E - Setor Metroferroviário 
Entre os dias 15 e 17 de março, no São Paulo Expo, acontece a 22.ª NT 
Expo – Negócios nos Trilhos, principal evento do setor metroferroviário 
da América Latina, seminário organizado pelo Ministério da Infraestru-
tura e pela Valec Engenharia, com o apoio institucional da Associação 
Nacional dos Transportadores Ferroviários. Muito mais do que um evento, 
uma plataforma de negócios completa para o setor ferroviário, gerando 
oportunidades, relacionamentos e entregando conteúdos de qualidade 
em todos os ambientes - digital e físico, simultaneamente. Para ter acesso 
ao evento, os profissionais do setor deverão apresentar comprovante 
de vacinação (físico ou virtual) com, no mínimo, duas doses da vacina 
contra a Covid-19 e serão submetidos a controle de temperatura. Outras 
informações: (https://www.ntexpo.com.br/).

F - Residências e Coworking
Apesar das dificuldades enfrentadas pelo turismo no ano passado, setor 
muito impactado pela pandemia, a Accor encerrou 2021 na América 
do Sul com um volume de negócios de 400 milhões de Euros e um 
RevPAR de (-42%) like for like comparado a 2019. “Em 2021 foram 
abertos 22 novos hotéis na região, oferecendo ao mercado mais 3.737 
quartos, além da assinatura de 14 contratos (2.100 quartos) mesmo 
diante do contexto delicado da crise de saúde global, o que demonstra 
a  confiança dos investidores na nossa capacidade de gestão”, declara 
Thomas Dubaere, CEO Accor América do Sul. A empresa possui hoje 
65 mil quartos, um crescimento de 4,8% em relação a 2020, sendo 53 
mil apenas no Brasil. “A previsão é chegar a 700 hotéis em operação e 
pipeline até 2025”, completa o CEO da Accor.

G - Varejo e Logística  
O comércio nacional e internacional no pós-pandemia, a desburocrati-
zação e ganho de eficiência do setor logístico e os desafios para torná-lo 
um mercado cada vez mais sustentável são temas que norteiam o futuro 

A - PIB Paulista 
Segundo os dados do PIB do 4º trimestre no Estado de São Paulo, 
apurados pela Fundação Seade, a economia paulista avançou 5,7% em 
2021. Os setores que mais apresentaram taxas positivas foram o de 
serviços (6,2%) e indústria (5,6%). A agropecuária teve decréscimo de 
5,2. Na comparação com o trimestre anterior, houve queda de 0,5%. O 
resultado foi influenciado pelo desempenho da indústria, com retração 
de 1,5%. A agropecuária e os serviços registraram expansão de 4,2% e 
0,3%, respectivamente. Impactadas positivamente pelo crescimento da 
economia no Estado de São Paulo nos meses de novembro e dezembro, 
as projeções para 2022 apontam para mínima de 0,8%, média de 1,0% 
e máxima de 1,3%. 

B - Estratégia de Comunicação 
Com o objetivo de construir uma estratégia de comunicação que dialogue 
com o público periférico, pressione ações do poder público e insira a pro-
blemática dos bicicletários para o público em geral, o Instituto Aromeiazero, 
organização que promove ações para reduzir as desigualdades sociais e 
tornar as cidades mais verdes e resilientes, está com inscrições abertas 
para o Edital de Chamamento para produção de conteúdo digital. A ONG 
busca um grupo, coletivo ou associação atuante em áreas com médio/alto 
índice de vulnerabilidade da região metropolitana de São Paulo. A proposta 
selecionada receberá um valor de R$8.000,00 para desenvolver as atividades. 
Saiba mais: (https://www.aromeiazero.org.br/bicicletariomodelo).

C - Direito Internacional
A Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB Santos realiza, 
entre os dias 7 e 10 de março, a partir das 9h30, o “Congresso Internacio-
nal África e Américas”, que vai abordar os pontos mais relevantes sobre 
como estreitar as relações entre os continentes. A transmissão acontecerá 
através do canal do Youtube da Comissão. O debate vai trazer 18 painéis 
e diversas palestras sobre o assunto. O Advogado Richard Geraldo Dias 
de Oliveira, participará da palestra sobre “Política e conflitos na África”, 
ao lado de Daniel Toledo. O apresentador do quadro em questão será 
Rogerio Anitablian, bacharel em direito que tem vasta experiência sobre 
o assunto. Inscrições: (https://toledoeassociados.com.br/).

D - Cerâmica & Louças
A Expo Revestir completa 20 anos de história com uma edição híbrida 
exclusiva, de 8 a 11 de março: presencial, no Transamerica Expo Center, 

do segmento. Para debater essa e outras questões que ditam o cotidiano 
das cadeias de suprimentos, produção e distribuição, autoridades, espe-
cialistas e empresas do setor se reúnem na XXV Conferência Nacional 
de Logística, de 15 a 17 de março, no São Paulo Expo. Entre eles, estão 
executivos reconhecidos do segmento, como o líder do Mercado Livre 
no Brasil, Fernando Yunes, e o vice-presidente de operações logísticas 
da empresa, Leandro Bassoi. Mais informações: (https://www.intermo-
dal.com.br/).

H - Smart City
Nos dias 24 e 25 de março, no Centro de Eventos Positivo, em Curi-
tiba, acontece o Smart City Expo Curitiba 2022, que deve reunir 10 
mil pessoas de todo o mundo. O evento vai atuar novamente como um 
grande hub de conexão e networking entre gestores das iniciativas 
públicas, diretores e executivos de organizações privadas, investidores, 
empreendedores, pesquisadores, órgãos de fomento e sociedade civil. 
O congresso terá cinco temáticas que dialogam com o tema “Society 
Leading the Urban Future” (O Futuro Urbano Liderado pela Sociedade, 
em livre tradução), com palestrantes de países como Itália, Portugal, 
Colômbia, Uruguai e Canadá. Inscrição e mais informações: (https://
smartcityexpocuritiba.com/).

I - Alibaba Masterclass 
O Alibaba Global Initiatives, braço de treinamento e educação do Grupo 
Alibaba, oferece o primeiro programa Alibaba Netpreneur Masterclass 
no Brasil. O treinamento, direcionado a empreendedores e C-lvls de 
qualquer setor, será totalmente gratuito e online, mas com vagas limi-
tadas. O evento dura 4 semanas e um processo seletivo seguirá após o 
registro e os participantes qualificados poderão participar do programa 
sem nenhum custo. Ministrado por líderes do Alibaba, executivos de 
negócios e especialistas em economia digital de toda a China, o pro-
grama aborda aspectos cruciais para fazer negócios na era digital. As 
aulas, todas em inglês, serão focadas em lições, práticas e insights da 
economia na China. Inscrições e mais informações: (https://agi.alibaba.
com/antmasterclassbrazil).

J - Maiores Varejistas
No ano fiscal de 2020, encerrado em 30 de junho de 2021, a pandemia 
impulsionou o crescimento das 250 principais varejistas do mundo em 
um ritmo mais rápido do que no ano anterior, revela a pesquisa “Os 
Poderosos do Varejo Global 2022”, realizada pela Deloitte. O relatório, 
que chega à sua 25ª edição, identifica as 250 maiores varejistas do 
mundo com base em dados públicos disponíveis e analisa o desem-
penho em diferentes regiões e setores de produtos. No Brasil, quatro 
redes varejistas ficaram entre as 250 maiores do mundo: Magazine 
Luiza (195ª posição), Via Varejo (196ª), Lojas Americanas (247ª) e 
Raia Drogasil (249ª). A receita gerada pelas empresas brasileiras, 
juntas, foi de US$ 19,5 bilhões no ano fiscal de 2020; nesse quesito, 
o Magazine Luiza registrou um crescimento de 46,2% e um aumento 
de 122,6% das vendas pela internet. 

É a quarta queda con-
secutiva. Com isso, 
o ICE chegou a 91,1 

pontos em uma escala de 0 
a 200 pontos, o menor nível 
desde abril de 2021 (89,6 
pontos).

O indicador consolida os 
índices de confiança dos 
quatro setores econômi-
cos pesquisados: indústria, 
construção civil, comércio 
e serviços. O Índice da Si-
tuação Atual, que avalia a 
percepção dos empresários 
sobre o presente, caiu 3,2 
pontos e atingiu 88,1 pontos. 

O Índice de Expectativas, 

O comércio cresceu 2,1 pontos, 
mas manteve-se com o pior indicador.

O acesso ao Centro Virtual de Atendimento da Receita 
Federal (e-CAC) teve o seu nível de segurança aumentado. 
Quem usa o login único do Portal Gov.br só poderá acessar 
o e-CAC com contas nível prata ou ouro, que têm mais 
recursos de proteção. Em nota, a Receita Federal explicou 
que a mudança faz parte de um processo de melhoria no 
acesso aos serviços digitais do órgão. 

Segundo o Fisco, o aumento na segurança permitirá 
que serviços do e-CAC atualmente acessíveis apenas com 
certificado digital (tipo de assinatura eletrônica vendida 
a pessoas físicas e empresas) possam ser fornecidos a 
mais usuários. 

Além da conta Gov.br, pessoas físicas que declaram 
Imposto de Renda e empresas optantes pelo Simples 
Nacional podem acessar o e-CAC usando o código de 
acesso, espécie de chave eletrônica renovável a cada 
dois anos. 

As demais empresas podem acessar o e-CAC por meio 
do certificado digital, caso não queiram usar o login Gov.
br. Identificação segura para acessar serviços públicos 
digitais, a conta Gov.br está disponível a todos os cida-

O acesso com login único do Gov.br 
será restrito a contas prata ou ouro.

Confiança do empresário cai e 
atinge menor nível desde abril

O Índice de Confiança Empresarial (ICE), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 0,5 ponto de 
janeiro para fevereiro
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Entre os quatro setores, 
dois apresentaram queda. 
A confiança dos serviços 
cedeu dois pontos e chegou 
a 89,2 pontos. A indústria 
recuou 1,7 ponto, mas 
continua com a maior pon-
tuação entre os segmentos 
(96,7 pontos).

Ao mesmo tempo, dois 
setores tiveram alta. A con-
fiança da construção subiu 
0,9 ponto indo para a 93,7 
pontos. O comércio cresceu 
2,1 pontos, mas manteve-se 
com o pior indicador entre 
os quatro segmentos (87 
pontos) (ABr).

que mede a confiança dos 
empresários em relação ao 

futuro, subiu 1,9 ponto e 
chegou a 93,3 pontos.

Receita eleva nível de segurança para 
acessar portal e-CAC
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dãos. O login tem três níveis de segurança: bronze, para 
serviços menos sensíveis; prata, que permite o acesso a 
muitos serviços digitais; e ouro, que permite o acesso a 
todos os serviços digitais.

As contas cadastradas exclusivamente com infor-
mações do CPF ou do INSS são consideradas nível 
bronze. Também tem esse nível o cadastro feito pre-
sencialmente nas unidades do INSS ou do Denatran. 
As contas nível prata têm validação de uma dessas 
três fontes: biometria facial da carteira de motorista, 
cadastro Sigepe (no caso de servidores públicos) ou 
dados bancários de um dos sete bancos conveniados 
ao Portal Gov.br (BB, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa, 
Santander e Sicoob).

Por fim, as contas validadas com biometria facial da 
Justiça Eleitoral ou por certificado digital compatível com 
ICP-Brasil passam a ter nível ouro de segurança.

Os contribuintes com contas nível bronze podem elevar 
o nível de segurança do login, ao fazer as validações que 
conferem níveis superiores. Mais informações: (http://
faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntas-
dafaq/obtermaisconfiabilidadenacontadeacesso.html) 
(ABr).

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 NIRE: 35.3.0046248-3
FATO RELEVANTE

O Banco Bmg S.A. (B3: BMGB4) (“Bmg”), em atendimento a Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e a Resolução CVM 
nº 44/21, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração do Bmg aprovou nesta 
data a realização de sua 2ª emissão pública de letras fi nanceiras, sem garantia e sem cláusula de subordinação, em até 
duas séries, no valor total de até R$ 400 milhões (“Emissão”, “Letras Financeiras”, ou “Oferta Restrita”, respectiva-
mente), nos termos da Lei nº 12.249/10, conforme alterada, e da Resolução do CMN nº 4.733/19, conforme alterada. 
As Letras Financeiras serão objeto de distribuição pública com dispensa de registro, nos termos da Resolução CVM nº 
8/20 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à Oferta Restrita, sob o regime de melhores esforços 
de colocação, nos termos do Contrato de Distribuição, com a intermediação de instituições fi nanceiras integrantes do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, tendo como público alvo investidores (“Investidores”). Os principais 
termos e condições a respeito da Emissão e das Letras Financeiras estão previstos no “Documento de Informações 
Essenciais – DIE de Letras Financeiras da 2ª Emissão do Banco BMG S.A.”, que será disponibilizado para consulta no 
site de RI (www.bancobmg.com.br/ri) na data de emissão das Letras Financeiras. Este fato relevante tem caráter 
exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não constitui nem deve ser inter-
pretado como qualquer esforço de venda das Letras Financeiras. A Emissão não será objeto de registro pela CVM 
ou pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“ANBIMA”), uma vez 
que a necessidade de registro de oferta de letras  nanceiras nos termos da Resolução nº 8/20 não está prevista no 
“Código ANBIMA para Ofertas Públicas”, em vigor desde 6 de maio de 2021. O Bmg manterá seus acionistas e o 
mercado em geral informado no caso de existência de novos desdobramentos relevantes vinculados à Emissão.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.
FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores
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