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Seu candidato 
passou por um 

background check?

Os termos 
“background 
check” (checagem 
de antecedentes) 
e “análise de 
integridade” fazem 
parte da contratação 
de profissionais que 
vão lidar com as 
decisões do negócio

E no campo público, 
será que esses me-
canismos podem ser 

utilizados de forma análoga? 
A resposta felizmente é 
positiva: utilizando-se de 
modelos analíticos desen-
volvidos e aprimorados no 
campo empresarial ao longo 
dos últimos anos é possível 
oferecer ao universo polí-
tico uma metodologia efi-
ciente para a análise da vida 
pregressa dos candidatos 
que pretendem concorrer 
às eleições. 

Essa metodologia pode 
ser aplicada na realização 
de um levantamento de-
talhado da biografia dos 
candidatos para detectar 
possíveis desvios éticos e 
comportamentais.

O background check per-
mite aos partidos e organiza-
ções políticas enxergarem a 
coerência do candidato nas 
mais variadas dimensões. 

De comentário homofó-
bico numa rede social ao 
envolvimento num crime, 
dos locais onde realmente 
trabalhou e estudou à sua 
situação frente às autori-
dades fiscais, ou seja, tudo 
o que é passível de registro 
público pode ser recupera-
do e analisado. Isso ajuda a 
entender o alinhamento do 
candidato em relação aos 
propósitos que declara ter.

É crítico conhecer esse 
histórico proativamente 
e não por terceiros, como 
partidos adversários ou de 
reportagens investigativas 
da imprensa. Adicional-
mente, o background check 

pode ser usado como uma 
ferramenta de preparo a 
interpretações que possam 
explorar eventuais dilemas 
éticos e morais do candidato 
quando houver um ataque.

Após este olhar sobre 
o histórico do candidato, 
condição sine qua non para a 
aceitação da sua candidatu-
ra, é possível também reali-
zar a análise de integridade, 
que traz uma visão voltada 
ao futuro. Nesta etapa, ava-
lia-se a flexibilidade moral 
do candidato diante de 
dilemas éticos encontrados 
no dia a dia de um cargo 
público, complementado 
com insumos já obtidos no 
background check.

Esta análise não se trata 
de um processo investi-
gativo. A ideia é entender 
a forma de pensar de um 
candidato, de como ele 
lida com dilemas e qual sua 
flexibilidade diante deles, 
ou seja, ajuda a entender o 
que o candidato faria numa 
determinada situação. 

Juntas, a análise de in-
tegridade e o background 
check são poderosas fer-
ramentas que podem ser 
utilizadas de forma massi-
ficada pelos partidos e or-
ganizações políticas, o que 
de fato já tem ocorrido nos 
últimos anos com importan-
tes organizações políticas 
apartidárias e com um dos 
maiores partidos do Brasil. 

Conhecer profundamente 
quem será o seu candidato 
é tão ou mais importante 
quanto saber quem será 
um gestor empresarial. 
Portanto, cabe aos eleitores 
demandarem esta conduta 
pelos partidos e organiza-
ções políticas de sua afinida-
de, afinal, é a população que 
“contrata” representantes 
para conduzirem a gestão da 
cidade, estado e país. 
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D - Parking & Mobility 
A Estapar, maior empresa de estacionamentos do Brasil, ganha, pela 
primeira vez, o Prêmio de Mérito do Instituto Internacional de Mobilidade 
e Estacionamento (International Parking & Mobility Institute – IPMI), a 
maior associação de profissionais de estacionamento, transporte e mobi-
lidade do mundo, na categoria Inovação em um programa de mobilidade, 
transporte ou estacionamento, com o case da Zona Azul Digital da cidade 
de São Paulo. Anualmente, o IPMI Awards of Excellence promove e celebra 
indivíduos e organizações da indústria de estacionamento, transporte e 
mobilidade de todo o mundo. Neste ano, um painel de juízes especialistas 
de todos os segmentos do setor de estacionamento, mobilidade e transporte 
avaliaram todos os inscritos. Saiba mais: (https://www.estapar.com.br/).

E - Feira Literária 
Confirmada a realização da 3ª Feira Literária de Tiradentes (FLITI). O 
evento que ocorre entre os dias 6 e 9 de outubro, na cidade mineira de 
Tiradentes tem como principal objetivo ampliar o acesso da população 
a escritores locais e nacionais, editoras e livreiros, propondo popularizar 
o livro através da democratização do acesso, fomento à leitura, à arte, à 
cultura, além de incentivar o mercado econômico do setor. O evento será 
em homenagem ao conjunto da obra do escritor e ilustrador Ziraldo e a 
celebração dos seus 90 anos de idade. A Feira está entre os principais 
eventos de difusão do livro e o incentivo ao hábito da leitura, propor-
cionando o contato com autores locais e do estado de Minas Gerais. 
Outras informações: tel. 21 96404-9863 (@flitifeiraliterariatiradentes). 

F - Fispal e TecnoCarne 
Os desafios e oportunidades da digitalização nos setores de alimentos, 
bebidas, proteínas e embalagens serão tema do Fórum Transformação 
Digital 2022, um dos seis fóruns que compõem o congresso Arena 
Fispal Tec, que acontece entre os próximos dias 21 a 23, no São Paulo 
Expo. Os outros fóruns são: embalagens, gestão industrial, laticínios, 
TecnoCarne e ESG. Para discutir o tema Transformação Digital, estarão 
reunidos profissionais e empresas de renome no mercado, a exemplo de 
Bauducco, BRF, Clark Material Handling, Infracommerce, Kraft Heinz 
Magnopus, Mondelez, Nestlé, PepsiCo e Telefónica Tech. Em debate 
assuntos centrais para a inovação na produção, distribuição e gestão, 
como metaverso, realidade aumentada, inteligência artificial e compu-
tação quântica. Saiba mais em: (https://www.fispaltecnologia.com.br/pt/
atracoes-evento-hibrido-2022/arena-fispal-tec1.html#23). 

A - Agentes de Inovação
O Sebrae-SP lançou dois editais para selecionar bolsistas que atuarão no 
projeto Agentes Locais de Inovação (ALI), incluindo a modalidade rural. 
O valor das bolsas varia de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil, dependendo do nível 
de escolaridade do participante. A primeira seleção terá 400 vagas para 
pessoas com Ensino Superior,  com mais 1.200 oportunidades voltadas 
ao cadastro reserva. Será preciso ter experiência como profissional de, 
pelo menos, seis meses em gestão e/ou empreendedorismo e/ou ino-
vação e/ou pequenos negócios e/ou outra área de atuação empresarial 
e/ou institucional. Também serão oferecidas 40 bolsas destinadas a 
candidatos com pós em qualquer área de conhecimento, além de 120 
para cadastro reserva. Os interessados podem se inscrever em (https://
www.concepcaoconsultoria.com.br/). 

B - Qualificação de Fornecedores 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Qualificação de For-
necedores da indústria de HPPC, edição 2021, da ABIHPEC, que visa 
promover e fortalecer a cadeia produtiva do setor. A associação con-
vida empresas fornecedoras de ingredientes, embalagens, fragrâncias 
e terceiristas do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
para se inscreverem. Objetiva incentivar a melhoria contínua das 
etapas de produção, a prestação de serviços, a sustentabilidade no 
desenvolvimento de soluções, entre outros aspectos; apontando boas 
práticas e oportunidades de melhoria contínua necessárias ao apri-
moramento dos fornecedores. Inscrições: (https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeSW7gmRKv5xuyfNNbIFC2SA_gD79y_J_PBXA-
F4v5dxc18AkA/viewform).

C - Ciências e Negócios  
Entre os próximos dias 20 e 24, de forma híbrida, acontece a V Scien-
ce meets Business (SciBiz Conference), uma conferência organizada 
pela USP que reúne executivos, startups, cientistas, investidores, 
estudantes e governos para compartilhar conhecimento, criar soluções 
e gerar oportunidades de negócios. A missão do evento é integrar pes-
quisadores, empreendedores e investidores, acelerando e escalando 
o processo de transformação da invenção em inovação. Terá mais 
de 50 painéis que reunirão especialistas nacionais e internacionais. 
Além disso, haverá a Feira de Startups, com a presença de mais de 
200 startups com Showroom de Tecnologias. Saiba mais em: (https://
scibizconference.com/).

G - Aposta no Turismo
Um dos maiores eventos do Brasil sobre o turismo como alternativa de de-
senvolvimento, o Fórum Gramado de Estudos Turísticos volta a ser realizado 
após dois anos de adiamento em função da pandemia. A terceira edição 
será realizada dias 17 e 18 de agosto em Gramado, em meio ao 50° Festival 
de Cinema. É direcionado aos players do turismo nacional, aos dirigentes 
de destinos turísticos, aos legisladores para a implantação de diretrizes em 
suas comunidades. Cabe ressaltar a importância dos estudantes de turismo, 
também como foco do evento. Entre os temas abordados estão: cinema x 
turismo, marcas internacionais, turismo de eventos, inovação no turismo, 
turismo gastronômico, experiências do entretenimento, espetáculos, shows 
e turismo, incentivos para o turismo, turismo esportivo e capitalismo cons-
ciente. Outras informações: (www.forumgramado.com.br).

H - Mais Valiosas
A Superunion, a WPP, a IstoÉ Dinheiro e a consultoria TM20 apresentaram 
na sexta-feira (10), a edição 2022 do prêmio ‘As Marcas Mais Valiosas do 
Brasil’. O estudo apresentou três rankings, sendo o primeiro: As Marcas 
Brasileiras Mais Fortes, com Nubank na liderança; o segundo, com as 
Marcas Internacionais Mais Fortes presentes no Brasil, com Google no 
topo; e o terceiro, que aponta as Marcas Brasileiras Mais Valiosas, com o 
Mercado Livre em primeiro lugar. Os critérios para a elaboração do ranking 
das marcas mais valiosas e mais fortes do Brasil obedecem a normas e 
um processo rígido de avaliação de marcas, com dois componentes muito 
importantes: análise financeira e análise de atributos da marca.

I - Mata Atlântica 
Com o propósito de sensibilizar as pessoas, através da arte, sobre a im-
portância de se preservar a Mata Atlântica, a intervenção artística ‘Big 
Heart Parade’ reúne esculturas no formato de corações, inspiradas em 
espécies típicas da região, criadas por artistas engajados com a causa 
ambiental. A exposição assinada pela Toptrends, empresa especializada 
em marketing cultural, com curadoria de Thiago Cóstackz, artista plás-
tico multimídia, pode ser conferida, gratuitamente, no Cetenco Plaza 
(Av. Paulista, 1842). A iniciativa também faz uma homenagem ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, e conta com o patrocínio da Liberty Seguros.

J - População Refugiada 
A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) inicia uma série de atividades 
e eventos no Brasil reunindo pessoas refugiadas, organizações e instituições 
parceiras para marcar o Dia Mundial do Refugiado (observado em todo o 
mundo no dia 20 de junho) e reforçar a mensagem de que todas as pessoas 
– não importa quem, onde ou quando – têm o direito de serem protegidas 
contra guerras, perseguições e violações dos seus direitos humanos. O tema 
é: “Seja quem for, seja quando for, seja onde for: todas as pessoas têm direito 
a buscar proteção”. Este tema reflete a necessidade da garantia de direitos 
por parte de quem foi forçado a abandonar seus lares por causa de conflitos 
e violência, buscando meios dignos para reconstruir suas vidas. Saiba mais 
em: (https://www.acnur.org/portugues/diadorefugiado/).
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No segundo ano de pande-
mia, em 2021, o rendimento 
médio dos brasileiros caiu 
para o menor patamar regis-
trado desde 2012. De acordo 
com o IBGE, o rendimento 
médio mensal real domiciliar 
per capita em 2021 foi de R$ 
1.353. Em 2012, primeiro ano 
da série histórica da pesquisa, 
esse rendimento era o equi-
valente a R$ 1.417. Em 2020, 
no primeiro ano de pandemia, 
era de R$ 1.454.

Esses valores referem-se a 
uma média de quanto rece-
be cada um dos brasileiros, 
por mês. Os valores de anos 
anteriores são atualizados 
pela inflação do período para 
que possam ser comparados. 
Esses rendimentos tratam-se 
de médias, o que significa que 
há grupos que ganham mais, 
grupos que ganham menos e 
ainda aqueles que não pos-
suem rendimento. A pesquisa 
mostra que, em média, os 
brasileiros estão recebendo 
menos e também que menos 
brasileiros possuem algum 
rendimento. 

O percentual de pessoas 
com rendimento na popula-
ção do país caiu de 61% em 
2020 para 59,8% em 2021, o 
mesmo percentual de 2012 e 
também o mais baixo da série 
histórica. O IBGE considera 

O percentual de pessoas com rendimento caiu de 61% em 2020 
para 59,8% em 2021, o mesmo percentual de 2012 e também o 

mais baixo da série histórica.

Segundo a Confedera-
ção Nacional da Indús-
tria (CNI), o Índice de 

Confiança do Empresário 
Industrial (Icei) subiu 1,3 
ponto em junho, de 56,5 para 
57,8. O índice está acima 
da média história, de 54,2 
pontos. 

O Icei tem linha divisória 
de 50 pontos, indicando 
confiança acima desse nível 
e falta de confiança abai-
xo desse valor. Divulgado 
mensalmente, o indicador 
antecede o desempenho 
industrial e sinaliza a tendên-
cia da produção industrial 
para os próximos meses. 
Todos os componentes do 
índice subiram. O Índice de 
Condições Atuais avançou 

A confiança do empresário da indústria atingiu o maior nível 
desde outubro do ano passado.

Comércio varejista 
cresceu 0,9% em abril

O volume de vendas do comér-
cio varejista do país cresceu 0,9% 
de março para abril deste ano. 
Segundo dados divulgados pelo 
IBGE, esta é a quarta alta con-
secutiva do indicador. Também 
foram registrados crescimentos 
na média móvel trimestral (1,2%), 
na comparação com abril de 2021 
(4,5%), no acumulado do ano 
(2,3%) e no acumulado de 12 
meses (0,8%). Quatro das oito 
atividades pesquisadas tiveram 
alta na passagem de março para 
abril: móveis e eletrodomésticos 
(2,3%), tecidos, vestuário e 
calçados (1,7%), artigos farma-
cêuticos, médicos, ortopédicos 
e de perfumaria (0,4%) e outros 
artigos de uso pessoal e domés-
tico (0,1%). A receita nominal 
do varejo cresceu 1,3% na com-
paração com março, 22,3% em 
relação a abril de 2021, 16,8% 
no acumulado do ano e 14,5% no 
acumulado de 12 meses. O varejo 
ampliado, que também mede as 
atividades de veículos e materiais 
de construção, cresceu 0,7% 
de março para abril. Veículos, 
motos, partes e peças recuaram 
0,2% e material de construção 
caiu 2%. O comércio varejista 
ampliado também cresceu 1,1% 
na média móvel trimestral, 1,5% 
na comparação com abril do ano 
passado, 1,4% no acumulado 
do ano e 2,2% no acumulado 
de 12 meses. A receita nominal 
do varejo ampliado apresentou 
altas na comparação com março 
(1,3%), em relação a abril de 2021 
(18,7%), no acumulado do ano 
(16,5%) e no acumulado de 12 
meses (16,8%) (ABr).

Confiança do empresário da 
indústria sobe 1,3 ponto em junho
Apesar da queda recente da atividade industrial, a confiança do empresário da indústria aumentou e 
atingiu o maior nível desde outubro do ano passado

presários para os próximos 
seis meses, avançou um pon-
to, para 61. Ao se afastar para 
mais acima da linha divisória 
de 50 pontos, o índice indica 
maior otimismo da indústria. 

Segundo o gerente de 
Análise Econômica da CNI, 
Marcelo Azevedo, ainda há 
desconfiança sobre a econo-
mia no curto prazo, mesmo 
com a alta recente do índice. 
A avaliação das condições 
atuais da empresa e para os 
próximos seis meses tornou-
se mais positiva. A pesquisa 
ouviu 1.573 empresas em 
todo o país entre 1º e 7 de 
junho. Desse total, 603 são 
de pequeno porte, 592 de 
médio porte e 378 de grande 
porte (ABr).

2,1 pontos, de 49,4 pontos 
para 51,5. 

Ao ultrapassar o ponto de 
corte de 50 pontos, o índice 
demonstra transição de uma 
percepção negativa para 

uma percepção positiva do 
setor industrial em relação às 
condições atuais em relação 
aos últimos seis meses. O 
Índice de Expectativas, que 
mede as previsões dos em-
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Rendimento dos brasileiros é o 
menor desde 2012, aponta IBGE

no levantamento os rendimen-
tos provenientes de trabalhos; 
de aposentadoria e pensão; de 
aluguel e arrendamento; de 
pensão alimentícia, doação e 
mesada de não morador; além 
de outros rendimentos. 

Considerados apenas os 
brasileiros que possuem rendi-
mento, a média mensal regis-
trada em 2021 foi R$ 2.265, a 
menor da série histórica. 

As menores médias desde 
2012 entre as pessoas com 
rendimento também foram 
registradas em aposentadoria e 
pensão, com média de R$1.959 
e em outros rendimentos (R$ 
512). “A pandemia afetou mui-
to o mercado de trabalho em 
2020 por causa do isolamento 
social que teve que ser feito 

para frear a pandemia. Então, 
o mercado de trabalho perdeu 
muita ocupação. O mercado 
de trabalho está retomando, 
mas o ritmo ainda está menor 
do que o de 2019”, diz a ana-
lista da pesquisa Alessandra 
Scalioni Brito.

Alessandra aponta ainda 
a inflação como um dos 
fatores que impactaram os 
rendimentos dos brasileiros, 
tanto provenientes do traba-
lho quanto de outras fontes, 
como aposentadorias, pensão 
alimentícia, entre outras. 
Em 2021, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, foi de 
10,06% - a maior taxa acumu-
lada no ano desde 2015 (ABr).
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