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pela consultoria KPMG, com 1.000
entrevistados, 69% presenciaram al-
gum tipo de fraude nas organizações
em que atuam.

Os números são assustadores e im-
pressionam. O pior, porém, é consta-
tar que o inimigo fraudador está por
perto, dentro da própria empresa, tal-
vez na mesa ao lado. O levantamento
da KPMG mostra que, em 58% dos ca-
sos de fraudes, o autor do delito é um
funcionário e, em 18%, um prestador
de serviços, que também permanece
boa parte do tempo dentro da empre-
sa. Completam a lista os fornecedores
(14%), os clientes (8%) e outros (2%).

Existem diversas explicações para a
falta de conduta ética entre alguns
funcionários. A principal delas, segun-
do o estudo da KPMG, é o enfraque-
cimento dos valores sociais e morais,
seguido da impunidade, da insuficiên-
cia dos sistemas de controle e dos pro-
blemas econômicos do país. "A frau-
de é um processo endêmico. Não se
trata de uma falha dos administrado-
res", afirma Roberto Heloani, profes-
sor de ética moral e de psicologia do
trabalho na Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e na Fundação
Getulio Vargas. "O que se nota é que
os pequenos delitos agora são consi-
derados naturais, mas os empresários
não podem ser coniventes com isso e
nem se calar."

DELITOS - Não há dados oficiais so-
bre as perdas causadas pelas fraudes
nos empreendimentos brasileiros. Nos
Estados Unidos, no entanto, um le-
vantamento do Departamento Ame-
ricano de Comércio mostra que a de-
sonestidade dos funcionários resulta
anualmente num custo excedente de
50 milhões de dólares às empresas da-
quele país. Lá, estima-se que 75% dos
empregados furtam pelo menos uma
vez e que metade deles rouba de no-
vo. E isso não é tudo: de acordo com o
estudo, um em cada três negócios que-
bra como resultado direto do furto de
funcionários. "Nenhuma outra forma
de apropriação indébita é tão custosa

quanto o furto por funcionários", es-
creveu o professor israelense Tuvya
Amsel num artigo intitulado Crime no
locaZ de trabalho. "O fenômeno da de-
sonestidade de funcionários transcen-
de culturas e etnias e parece ser um
motivo de preocupação para qualquer
economia do mundo."

Dentre os delitos mais comuns, se-
gundo o estudo da KPMG, estão a fal-
sificação de cheques e documentos, o
roubo de ativos, a alteração de notas
de despesas, notas fiscais frias, paga-
mentos indevidos (propinas) e uso de
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de novo
informação privilegiada. Tais desvios
de conduta causam, além da perda fi-
nanceira, um problema na imagem da
empresa, segundo Werner Scharrer,
sócio da KPMG, o que afeta sua cre-
dibilidade perante o mercado.

O estudo da consultoria traça o
perfil do funcionário-fraudador. De
forma geral, ele é homem, tem entre
26 e 40 anos, remuneração superior a
1.000 reais e menor que 4.500 reais,
está abaixo do nível gerencial e tem
entre dois e cinco anos de casa. É cla-
ro que esse perfil é uma média e não

quer dizer que não possa haver frau-
dadores com outras características.
No escândalo da empresa de energia
americana Enron, por exemplo, foram
executivos de alto nível que acabaram
condenados por gerar falsos lucros na
empresa, o que levou o negócio à fa-
lência. A fraude destruiu 6o bilhões
de dólares em capitalização de mer-
cado e custou milhares de empregos
numa empresa que chegou a ser a sé-
tima maior dos Estados Unidos. Ca-
sos como o da Enron levaram à cria-
ção da lei Sarbanes-Oxley, em 2002,
que dita regras mais rígidas para re-
latórios financeiros e auditorias de
companhias de capital aberto. Aqui no
Brasil, não se chegou ao ponto de le-
gislar especificamente sobre o tema,
pelo menos por enquanto. Mas, de
qualquer forma, e para o bem do cai-
xa de suas companhias, é bom os em-
presários abrirem seus olhos.

DENÚNCIA - Boa parte dos desvios co-
metidos pelos funcionários não é
identificada pela gerência, o que acon-
tece, em parte, porque os empregados
honestos preferem não relatar o fato
quando tomam conhecimento dele.
Segundo o estudo da KPMG, 48% dos
líderes têm um conhecimento míni-
mo ou nenhum das fraudes que se
passam debaixo de seus narizes.

Para combater o mal, é preciso ser
firme. Scharrer explica que a empre-
sa deve estabelecer seus valores éti-
cos e transmiti-los a todos os funcio-
nários, o que pode ser feito com a
criação de uma carta de conduta ou
carta ética. Nela, é preciso deixar cla-
ro o que pode e o que não pode ser
feito. Coloque no papel se é permiti-
do receber comissão de fornecedores
ou não, se presentes podem ser acei-
tos e, no caso de eles serem aceitos,
qual o valor-limite. A clareza é fun-
damental para não dar margem a dú-
vidas. Aproveite para expandir a no-
ção de ética e deixe claro que tipo de
comportamento a empresa espera em
relação ao assédio moral e sexual en-
tre funcionários e o comportamen-
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to esperado em relação aos clientes.
Nada disso funciona se você não fi-

zer um trabalho de conscientização in-
terna, explicando a importância da éti-
ca dentro dos negócios. Considere a
possibilidade de criar um canal de de-
núncia anônimo e oriente os funcio-
nários a delatar qualquer ação que fi-
ra a carta de conduta elaborada pela
empresa. Caso ocorra, faz-se necessá-
rio apurar as acusações e punir os in-
fratores. A punição, segundo Scharrer,
vai desde uma advertência até a de-
missão por justa causa, dependendo
da gravidade da transgressão.

A rede varejista Magazine Luiza, ho-
je com 350 lojas distribuídas em sete
estados, decidiu implementar ainda
em 2002 um disque-denúncia para

inibir qualquer prática antiética den-
tro da empresa. "A empresa estava
crescendo e o número de funcionários
também. Queríamos preservar a ética
e a integridade que conduzem o negó-
cio", diz Telma Geron, diretora de re-
cursos humanos do Magazine Luiza.
Hoje, segundo ela, o disque-denúncia
recebe aproximadamente cinco liga-
ções por semana. "Já chegamos a ter
casos em que foi necessário demitir
funcionários", afirma. Telma diz que,
antes de tomar qualquer providência,
a empresa averigua a denúncia e, de-
pendendo do caso, busca auxílio de
auditores e psicólogos.

Ao implementar o disque-denún-
cia, o Magazine Luiza deixou claro a
todos os funcionários quais eram os

Tipos de fraudes cometidas nas empresas brasileiras
(em %)

• Falsificação de cheques
e documentos

• Roubo de ativos

• Alteração de notas
de despesas

• Notas fiscais frias

Outros (acesso não
autorizado a
computadores,
cobranças falsas, etc.

Pagamentos indevidos
(propinas)

Uso de informação
privilegiada

• Compras para uso
pessoal

• Gastos indevidos no
cartão de crédito

• Espionagem
corporativa

• Violação de direitos
autorais

- Falsificação de
balanços

valores éticos a serem preservados.
Assim, a carta com a missão, os prin-
cípios e valores da empresa, que exis-
te desde 1994, foi amplamente divul-
gada para a equipe. Nela, segundo Tel- .
ma, consta tudo o que é considerado
ético e o que não é, em temas como
tratamento com o cliente e relaciona-
mento entre funcionários. A carta
mostra, por exemplo, que todos os
funcionários têm acesso à liderança da
empresa. Ou seja, se um gerente im-
pede um subordinado de falar com
seus chefes, está infringindo a carta e
merece uma repreensão. Anualmente,
550 funcionários, entre gerentes, di-
retores e líderes, se reúnem e revisam
a carta de ética.

Disque-denúncia e carta de ética
parecem ferramentas utilizadas ape-
nas pelas grandes empresas. Basta uma
rápida pesquisa para saber quais com-
panhias a adotam: a Schering-Plough,
o Grupo Votorantim, a Aracruz Celu-

lose, a rede de hotéis
Accor e a Philips, entre
outras. Como nos ne-
gócios de menor porte
todas as pessoas se co-
nhecem e o acesso ao
dono costuma ser mais
fácil, acredita-se que ê
possível resolver tudo
sem maiores formali-
dades. Mas a verdade é
que nem sempre é as-
sim. "Quase todo ne-
gócio é vítima de furto
por funcionários em al-
gum nível", escreveu
Amsel. "Declarar aber-
ta e claramente os va-

lores da empresa para todos os fun-
cionários é fundamental para evitar
desvios de conduta em empresas de
todos os portes", afirma Heloani. Ain-
da são raros os casos de pequenas em-
presas que tenham implementado uma
carta de ética ou um disque-denún-
cia, mas vale a pena você pensar no as-
sunto, porque o inimigo pode apare-
cer em qualquer lugar, inclusive no seu
escritório.
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