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Evolução Comparativa – Flexibilidade Moral
Dados da de flexibilidade moral de 19.779 profissionais brasileiros, coletados
entre 2013 e 2018
100%

É claro que temos que
levar em consideração o
contexto atual que o país
vive, mas nada justifica
o crescimento da média
da flexibilidade ética e
moral nas organizações.
Esse crescimento é fruto
da não existência de
uma Cultura Ética e
Moral, verdadeiramente
instalada. Não existem
pessoas 99,9% éticas.
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Principais ameaças corporativas analisadas em 2019
Posicionamento e ações do profissional diante de erros (atos não
intencionais) próprios ou de terceiros que podem gerar prejuízos à
organização

Não comunicar erros
próprios ou de terceiros,
mostra que os
colaboradores estão
mais engajados com
suas “tribos” do que
preocupados com as
normas e regulação da
organização. Isso vem
crescendo em função da
organização não manter
uma Agenda Ética ativa.
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Principais ameaças corporativas analisadas em 2019
Avalia a percepção do profissional diante da quebra de procedimentos,
manipulação de resultados e utilização de atalhos antiéticos em suas
atividades

Os cenários externos
desfavoráveis criam as
vezes metas desconexas.
Para entregar resultados
sob pressão as pessoas
procuram o “jeitinho
brasileiro” tão nefasto
para sociedade. Burlar
um regulamento interno
faz parte dos valores de
quem quer se dar bem.
Isso mostra que os
modelos de compliance
são falhos.
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(Análise feita por Xiko Acis da
Aprendendo a Pensar)

Principais ameaças corporativas analisadas em 2019
Avalia como o profissional convive com a coerência das ações ilícitas ou
irregulares na organização
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A banalização da “coisa
errada” faz parte da
cultura de impunidade
instalada no Brasil. Vale
a pena correr riscos para
não perder o emprego e
fechar os olhos para a
ilicitude. Se a
organização aprimorar
seus controles
normativos e
regulatórios não muda
as atitudes. Só a Cultura
Ética tem essa
capacidade.
(Análise feita por Xiko Acis da
Aprendendo a Pensar)

Principais ameaças corporativas analisadas em 2019
Grau de naturalidade e percepção moral que o profissional possui referente a
pagar ou receber valores advindos de propina
100%

Justificar ilicitudes em
função da cenários
adversos, parece natural
nos dias de hoje. Mas é
também nesses cenários
adversos que surge uma
oportunidade ímpar:
recuperar no ser humano
a Consciência Ética e
Moral, por meio de
políticas
organizacionais em prol
de uma Cultura mais
virtuosa.
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Aumentou em 24% o grau de flexibilidade moral nos
negócios de 2015 para 2019.

O número é extremamente alto: 94% das pessoas,
dependendo do contexto, são flexíveis moralmente.
Essa flexibilidade se transforma em:
Prejuízos financeiros
Prejuízos na imagem
Ambiente não propício para talentos
Riscos de integridade
Perda de bons clientes
Atração de predadores, entre outros.
Se todas as possíveis “mazelas” estão previstas no
Código de Conduta, por que as pessoas agem de forma
diferente ao que já está previsto e aceito?
Conhecer a resposta com técnica e profundidade, ajuda
a empresa a melhorar os resultados. É isso que fazemos.

Como conhecer o nível de

aderência dos
stakeholders ao

Código de
Conduta da empresa?

NOSSA EQUIPE É COMPOSTA DE CONSULTORES ASSOCIADOS NAS ÁREAS:
Marketing Digital

Desenvolvimento Pessoal

Vendas & Prospecção

Planejamento Estratégico

Jurídico e Mediações

Finanças e Administração

Gestão de Pessoas

Governança & Compliance

Adriana Baldan
Consultora e Educadora com mais de 20 anos de atuação profissional. A formação e experiência profissional nas áreas de comunicação e
marketing – especialmente marketing de relacionamento – levou-me à docência na área de marketing em cursos profissionalizantes e de
graduação.
Estudando filosofia e Artes, aliei as áreas de negócios e educação para criar soluções inovadoras e efetivas para aprendizagem com significado nas
empresas.

Xiko Acis
Mentor, Professor e Consultor com mais de 40 anos de experiências de sucesso no mundo dos negócios, participei da
gestão de empresas multinacionais e nacionais, em diversos segmentos: Indústria, Comércio, Financeiro e Serviços.
Com profundo conhecimento na área de Ética e Moral, atuo como facilitador de mudanças efetivas e duradouras com
objetivo de melhorar e ampliar as relações do holograma, tornando-as mais ricas, éticas, inspiradoras e perenes.
Autor do Livro Acadêmico: Código de Conduta e Princípios Éticos.

Agendamos uma visita virtual com você e
sua equipe

Ajustamos esses caminhos em função
dos processos e prioridades existentes

Discutimos e entendemos as
oportunidades e/ou dificuldades a serem
superadas e/ou implementadas

Apresentamos uma proposta de trabalho
que atenda plenamente os ajustes

Fazemos a “lição de casa”, estudamos
seus objetivos e como podemos,
efetivamente, ajudar

Começamos nosso itinerário com você

Estruturamos uma Apresentação que
pode ser complementada com uma
pesquisa junto aos colaboradores

No decorrer do projeto você avalia nosso
trabalho e os resultados que entregamos

Apresentamos caminhos e alternativas
para os seus objetivos dentro do que
julgamos o melhor

VAMOS COMEÇAR?

XikoAcis
Mentor, Professor e Consultor
+55 11 96466-2184
xiko@codigodeconduta.org

AdrianaBaldan
Consultora e Educadora
+55 11 96928-4944
adriana@aprendendoapensar.com.br

