
Os negócios estão vivendo um momento em que surgem novos riscos e novas demandas, que
demandam ajustes e flexibilizações em algumas questões comerciais, por exemplo. As decisões,
nesse momento, precisam ser tomadas com rapidez, mas garantindo que seja preservada a
integridade corporativa;
Com a urgência das decisões e a inexistência de um programa de compliance que funcione a todas
as empresas em todas as situações, o alinhamento entre as áreas de riscos e de negócios é
importante, para que se compreenda a dimensão dos riscos e as ações de mitigação necessárias,
fazendo da integração um elemento chave neste momento;
Ressaltou-se que este momento é bastante desafiador com respeito aos riscos de corrupção e os
retrocessos. Na América Latina e, no caso, Brasil também, deve-se ter atenção a três dimensões
de riscos: (i) contratações públicas em regimes especiais emergenciais, com dispensas de
processos licitatórios e relaxamento de controles regulares, uma vez que o risco aumenta com a
explosão dos gastos públicos neste cenário, além da descentralização das compras públicas
brasileiras;  (ii) riscos nas respostas à crise econômica, com as medidas de transferência direta de
renda, e com as medidas de benefícios às empresas, através de incentivos tributários, por
exemplo, em que não há transparência nos critérios de concessão;  (iii) e os riscos de retrocessos
legais, regulatórios e institucionais, através da tentativa de se inserirem “anexos” aos textos legais,
com interesses escusos (os chamados “jabutis”);
O cenário de pandemia trouxe uma maior interação com setor público e pode ser o momento
para as empresas revisarem suas políticas, e apurarem quais são os negócios que exigem um
olhar mais atento ao processo, antes, durante e depois.  No caso de Minas Gerais, por exemplo, o
estado, por meio da Controladoria-Geral, já buscava realizar benchmarks com o setor privado para
trocas de melhores práticas;
Os chamados high risk deals têm um custo de tramitação maior e, dependendo da posição do país
no IPC (Índice de Percepção da Corrupção), a empresa pode até ser impedida de contratar com o
poder público, ou com autorização da matriz, por exemplo.   É do interesse das empresas e do
poder público trabalhar conjuntamente para um sistema funcional, de integridade e
competitividade, a exemplo do Canal de Denúncias da ICC Brasil em parceria com o MJSP;
A pandemia também acabou por acelerar o uso da tecnologia, que é de extrema importância
juntamente com a digitalização, que geram mais transparência, rastreabilidade, efetividade e
interação com o público. Países como Dinamarca e Estônia, por exemplo, são referência neste
assunto.
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    Compliance em tempos de pandemia e como manter a celeridade das ações com padrões de
integridade efetivos foi o tema do oitavo Webinar, que contou com a participação de  Bruno Brandão,
diretor executivo da Transparência Internacional Brasil,  Juliana Darini Teixeira,  Diretora de Ética e
Compliance da Natura & Co e  Rodrigo Fontenelle, Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais. O
debate foi moderado por Alessandra Del Debbio, secretária-executiva da Comissão de Responsabilidade
Corporativa e Anticorrupção da ICC Brasil e VP Jurídica e de Assuntos Corporativos da Microsoft Brasil. 

Principais destaques:

Assista o webinar na íntegra aqui.

BRIEFING

Este informativo tem o simples objetivo de destacar alguns pontos do webinar da ICC. O webinar e este informativo não
devem ser considerados estudo aprofundado ou exaustivo da matéria abordada, nem recomendação jurídica ou de outra
natureza por parte da ICC, participantes do webinar e dos escritórios e instituições de que fazem parte. 

https://transparenciainternacional.org.br/ipc/?utm_source=Ads&utm_medium=Google&utm_campaign=%C3%8Dndice+de+Percep%C3%A7%C3%A3o+da+Corrup%C3%A7%C3%A3o&utm_term=Percep%C3%A7%C3%A3o+da+Corrup%C3%A7%C3%A3o&gclid=Cj0KCQjwuJz3BRDTARIsAMg-HxW8djENdxPsQG3vfjjS0bBAEofkuDbyO_so3mQxtcyUDAkgYURTgK8aAu2eEALw_wcB
http://www.iccbrasil.org/noticias/2020/1/28/canal-de-denuncias-mjsp/
https://www.youtube.com/watch?v=uP6LI0Psios
https://www.youtube.com/watch?v=M8OAwWpQXpY

