Newsletter Projeto Ética Brasil
https://projetoeticabrasil.com.br/

SURGIMENTTO DO PROJETO ÉTICA BRASIL
O Projeto Ética Brasil é uma plataforma construída com o objetivo de auxiliar
no combate à corrupção. Ela permite que qualquer pessoa realize relatos de
atos que ela acredite ser desvios da conduta ética esperada. A identidade do
relator é preservada, sendo a empresa ou instituição alvo do relato notificada.
Sabe-se que em nosso país enfrentamos um grave problema de corrupção, o
qual muito prejudica o Brasil. Da necessidade de uma resposta efetiva a esse
tema nasceu o Projeto Ética Brasil, uma plataforma colaborativa, segura e
gratuita que dá aos cidadãos o poder de relatar desvios da conduta ética
esperada de empresas e instituições. Desse modo, a população se beneficia
tendo a plataforma como sua voz. Empresas e instituições ganham ao se afiliar,
pois passam a contar com essa ferramenta para auxiliar a localizar os casos de
desvios de conduta e evitá-los. Tudo de maneira simples, segura e econômica.
Assim, surge o Projeto Ética Brasil como resposta ao grave entrave que é a
corrupção para o país. Sendo uma plataforma de fácil acesso possibilita que
qualquer pessoa possa contribuir com seus relatos. E empresas e instituições,
ao se afiliar, mostram comprometimento com a ética e com o combate à
corrupção.
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Como o Brasil é visto quanto à economia e à corrupção
FONTE: A FOLHA DE SÃO PAULO, FÁBIO MEDINA OSÓRIO

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) é
uma importante organização internacional. Na apresentação do relatório de
2018 sobre o Brasil, a instituição reconheceu uma evolução no tocante à
velocidade da economia, que emergiu de uma recessão nos últimos anos. No
entanto, recomendou ao Brasil que melhorasse a eficiência dos gastos
públicos, chamando atenção para o fato de que "uma grande e crescente parte
dos benefícios sociais é paga a famílias que não são pobres, reduzindo o
impacto sobre a desigualdade e a pobreza". Esse alerta revela o problema
crônico da ineficiência da máquina pública no Brasil. O desgoverno, o
descontrole das estatais, a falta de transparência, o gargalo dos erros grosseiros
ou culpa grave na gestão pública constituem grandes fontes de desperdícios de
recursos. Talvez a falta de meritocracia no serviço público também explique a
ausência de estímulos à produtividade em muitos setores. Para continuar lendo
acesse: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/09/como-obrasil-evisto-quanto-a-economia-e-a-corrupcao.shtml
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