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e autor do livro "Manual das Fraudes",
Lourenzo Parodi, afirma que a média
destas perdas por fraudes nas empre-
sas brasileiras chega a até 8% do fatu-
ramento. Deste valor, mais de 80% é
creditado a fraudes internas, ou seja,
com a participação de funcionários
ou colaboradores permanentes.

Parodi avalia que os métodos cria-
dos pelos golpistas para fraudar as
empresas são muitos e se renovam a
toda hora para dificultar a detecção
do crime. "De forma geral, o funcio-
nário tem uma vantagem enorme por
conhecer em detalhes a operação da
empresa, inclusive seus pontos fra-
cos e fortes", avalia. Para ele, além dos
desvios de valores e mercadorias, são
comuns os casos de corrupção como,
por exemplo, benefícios comerciais
indevidos nas vendas, compras su-
perfaturadas, favorecimentos, comer-
cialização de informações confiden-
ciais para concorrentes, além de rou-
bos e desvios de clientes ou negócios
e conflitos de interesses, inclusive no
que diz respeito à formação de balan-
ço e cálculo de participações. Quanto
a quem comete as fraudes, o especia-
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lista afirma que é difícil criar uma ca-
tegorização. "Já registrei casos de frau-
des cometidas pelo filho do proprie-
tário, que era diretor e tinha poderes
e também com a participação de um
simples porteiro", relata.

O pior é que a maioria das em-
presas somente acorda para o pro-
blema depois de sofrer um prejuí-
zo, que normalmente é grande. Por
isso, a prevenção ainda é a melhor
arma contra fraudes corporativas.
Mas com tantos tipos de golpes,
como preveni-los? A advogada sê-
nior do escritório Carvalho Santos
& Pantaleão Advogados, especiali-
zada em Direito do Trabalho, Maria
Antonia Mourão Campos, acredita
que podemos dividir em dois mo-
mentos as medidas que um empre-
sário pode adotar para afastar riscos
de fraudes. O primeiro consiste em
medidas preventivas, como o desen-
volvimento de controles internos e
mapeamento de processos, registro
de acesso a documentos confiden-
ciais, controle de senhas a sistemas
de informática, bloqueio de softwa-
res ou sites que possibilitem a trans-

ferência de arquivos, monitoramen-
to de e-mails da empresa, elaboração
de contratos de confidencialidade e
não-concorrência e realização de au-
ditoria financeira. O segundo ponto
consiste em medidas repressivas, se-
ja para ingresso de ação de reparação
de danos contra ex-sócios ou funcio-
nários que tenham concorrido desle-
almente ou utilizado indevidamente
informações confidenciais, seja para
adotar medidas trabalhistas, tais co-
mo demissão por justa causa.

Porém, tais medidas dependem de
prova, muitas vezes de difícil produ-
ção. "Sempre aconselhamos nossos
clientes a adotarem as medidas pre-
ventivas, ainda que represente um al-
to custo inicial, pois impedem a ocor-
rência de prejuízos muito maiores no
futuro", alerta.

O diretor da Previne Security, em-
presa especializada em consultoria de

• Falsificação de compras ou súper-
faturamento

• Lançamentos e reembolsos indevi-
dos de pagamentos. Exemplo: um
jantar que custa R$ 200,00 com
um cliente, o fraudador pede uma
nota de R$ 400,00 e solicita o
reembolso da diferença

• Desvios de mercadorias

• Falsificação de lançamentos con-
tábeis, de faturas e de pagamento
de contas, impostos, entre outros

• Descontos excessivos para clientes

• Comercialização de informações
confidenciais para concorrentes

• Operações irregulares no setor
financeiro, com a realização de
pagamentos ou compras fictícias



Treinamento"
Para alertar, treinar e atualizar as
empresas sobre as principais técnicas
de fraude existentes e as mais atuais
e eficazes medidas de prevenção e
detecção, foi criado pelo site "Monitor
das Fraudes" o Programa Nacional de
Prevenção de Fraudes nas Empresas
(PNPFE). As empresas interessadas em
participar devem agendar o treina-
mento na sua própria sede. "Devem
participar do programa as pessoas que
ocupam funções nas áreas financeira,
comercial e operacional da empresa.
Qualquer investimento neste setor
terá um retorno potencialmente alto
em termo de redução de perdas",
diz o sócio diretor da Deall Riscos
e Inteligência, Lourenzo Parodi, um
dos patrocinadores do projeto. Para
conhecer mais sobre o PNPFE, visite o
portal www.fraudes.org/showpage 1.
asp?pg=274

segurança, David Fernandes da Silva,
diz que a figura de um gestor de se-
gurança, seja ele funcionário da em-
presa ou um consultor externo con-
tratado, pode ser a solução para ini-
bir fraudes e golpes. Esse profissio-
nal, segundo Silva, irá identificar os
riscos do negócio, dos processos, das
operações críticas e do local e propor
medidas preventivas para mitigar os
riscos. "O gestor de segurança ou de-
partamento de segurança será um
staff para todos os demais setores.
Deve interagir com todos os departa-
mentos, buscando uma integração e
propondo soluções. O ideal é que es-
se gestor, ou consultor de segurança,
se reporte diretamente ao vice-presi-
dente da empresa ou que ele seja um
assessor do presidente, pois seu tra-
balho irá envolver análise de todos
os cargos e setores, inclusive dos pró-
prios diretores", explica. O especialis-
ta também aconselha que este gestor
deve ainda prever quais tecnologias
serão necessárias, combinadas com
procedimentos, política, conscienti-
zação e treinamento.

Apesar de todas as empresas, in-
dependentemente do porte, estarem
sujeitas a golpes, estes ocorrem com
mais freqüência nas pequenas e mé-
dias, visto que, nas grandes corpora-
ções, existem processos de monito-
ramento devidamente formalizados
e, geralmente, um departamento de
auditoria que inibe este tipo de ação.
"As grandes têm um controle de riscos
relacionados a fraudes muito maior,
que pode ser passível de melhorias,
correções e ampliações, mas são de-
terminantes na hora de descobrir ir-
regularidades. Empresas de pequeno
porte são menos preparadas e estru-
turadas para controlar riscos. Por ou-
tro lado, a menor complexidade de
seus negócios faz com que seja nor-
malmente mais fácil detectar os casos
eventualmente em andamento", ob-
serva Parodi.

Maria Antonia explica que a dife-
rença entre as pequenas, médias e
grandes empresas está exatamente no
valor investido para impedir tais ocor-
rências. De acordo com ela, grandes
empresas disponibilizam de recursos
financeiros e tecnológicos para o de-
senvolvimento de controles internos e
o mapeamento de processos, enquan-
to que nas pequenas e médias, tais
medidas não são comuns. "Em geral,
o pequeno empresário não possui co-
nhecimento suficiente de tais recur-
sos de controle interno ou, ainda que
tenha conhecimento, entende que tal
investimento resultaria na elevação
de custo de seu produto final ou na re-
dução de seu faturamento", salienta.

Em contrapartida, a advogada en-
fatiza que, mesmo que as pequenas e
médias sejam, em tese, mais vulnerá-
veis, o foco do fraudador ainda são as
grandes empresas, em razão do volu-
me de negócios realizados, que podem
ocultar operações irregulares, além do
potencial financeiro que envolve as
atividades das grandes empresas.

Falhas
Existem alguns erros muito comuns

cometidos por donos de empresas que
acabam por facilitar a vida de golpistas

em geral. Parodi analisa que o princi-
pal deles é a falta de uma estrutura efi-
caz de monitoramento e de gestão e
controle dos riscos. Logo em seguida,
vem a tendência de deixar que o am-
biente empresarial seja "favorável" a
fraudes ou pelo menos não desfavorá-
vel. Isso diz muito a respeito também
da cultura da empresa, aos exemplos
dados e ao tipo de "estilo" de negócios
da diretoria. Por fim, existe com freqü-
ência uma falha no que diz respeito à
administração dos recursos humanos,
desde sua contratação (que sempre
deveria envolver uma pesquisa um
pouco mais profunda) até o dia-a-dia
do departamento. "O RH não deveria
se limitar ao cálculo do holerite e de-
mais questões burocráticas, mas tam-
bém ao acompanhamento do com-
portamento do funcionário, inclusive
pessoal e não somente profissional",
acredita.

Maria Antonia afirma ainda que o
empresário brasileiro, principalmen-
te o pequeno e médio, confia demais
em seus funcionários e colaborado-

• As empresas erram, em primeiro
lugar, no processo da contrata-
ção. Os departamentos de RH e de
Segurança devem trabalhar inte-
grados e deve haver critérios, nor-
mas e procedimentos de segurança
para que não se contrate nenhuma
pessoa com o perfil inadequado

• Pontos vulneráveis no controle in-
terno da empresa

• Ausência de supervisão

• Inexistência de métodos tecnológi-
cos que registrem o acesso a deter-
minada informação

• Aliciamento de funcionários por
concorrentes ou terceiros, que
prometem recompensa financeira
ou cargos

• Funcionários em dificuldades fi-
nanceiras
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res. "É da natureza do brasileiro esta-
belecer laços de amizade, acreditan-
do que esse relacionamento impe-
ça a ocorrência de golpes ou fraudes.
No entanto, tal prática, isoladamente,
não é a ideal", crê. Para ela, os relacio-
namentos são importantes, porém, é
imprescindível que as empresas este-
jam vinculadas contratualmente. "As
cláusulas devem minimizar os riscos,
principalmente no que tange a troca
e/ou acesso às informações, preven-
do a reparação de danos e multas por
possíveis prejuízos e descumprimen-
to", aconselha.

Puxadores de tapete
Diante do exposto até agora, fica

claro que as pessoas mais visadas pa-
ra sofrerem fraudes de todos os tipos
são os donos de empresas, assim co-
mo quem ocupa cargos de chefia. Mas
também são muito comuns no mun-
do corporativo situações onde o pró-
prio funcionário é "passado para trás"
pelo colega. Os conflitos entre fun-
cionários têm origem principalmen-
te nos problemas de comunicação,
assim como estrutura organizacional
inadequada e falta de clareza das fun-
ções e atividades desempenhadas.

O diretor geral da WK Prisma
Educação Corporativa Modular,

Werner Kugelmeier, diz que casos co-
mo este acontecem, principalmen-
te, em empresas que valorizam mais
o ambiente competitivo do que o co-
laborativo. "Falta foco em uma polí-
tica clara, comunicada e comprome-
tedora de meritocracia, onde todos
têm condições iguais de avançar, sen-
do percebidos como merecedores de
oportunidades, sem ter de "passar o
outro para trás" e carregar o estigma
de "puxadores de tapete"', avalia. Para
ele, a falta de um comportamento co-
laborativo que incorpora, em todos os
níveis hierárquicos, atitudes de res-
peito à individualidade e à preocupa-
ção pelo ambiente de trabalho tam-
bém é determinante para a geração

O contador tem o papel fundamental
de garantir a legalidade das transa-
ções entre as empresas e a socieda-
de, correto? Não guando o próprio
contador é enganado por seu cliente.
O contador S.O.* passou por uma
situação semelhante, ao se tornar
vítima de um cliente com o qual tinha
uma relação de amizade. No início
do ano passado, ele descobriu que
este cliente emitia notas fiscais frias
com objetivo de levantar fundos junto
às empresas de factoring e, para tal,
envolveu uma segunda empresa que
também era cliente do escritório de
S.O. "Descobri a fraude guando recebi
cobranças de mercadorias enviadas
paro o cliente que também foi envol-
vido na história", conta. O resultado é
que S.O. responde processo na justiça
por ter sido complacente. Para tentar
resolver a questão, ele utilizou todos
os métodos amigáveis, mas não ob-
teve êxito. "Como não resolvi pacifi-
camente, suspendi todos os serviços
executados à empresa, informando
a situação aos órgãos competentes
aos quais estou ligado pelo dever da
profissão", esclarece. E completa: "Fui
amigo ao invés de profissional. Ficou
provado que jamais, em circunstância
alguma, devemos misturar negócios
com amizades", enfatiza.

* S.O. pediu para não ser identificado.



do conflito. "Visão, missão e objetivos
das organizações devem ser respeita-
dos como impulsionadores da gestão
e resolução dos conflitos e constituir
fatores norteadores. Em assim sendo,
se torna mais fácil encarar o conflito
de maneira natural, com vistas à sua
resolução dentro de parâmetros mais
pacíficos e equilibrados", enumera.

Kugelmeier afirma ainda que a pos-
tura do chefe é um fator importante
para determinar certas posturas de
colaboradores. "Os chefes ou superio-
res devem buscar o máximo de trans-
parência nas relações com e entre os
membros do time, estimular a prática
do comportamento ético e criar es-
paço para discussões sobre relações
pessoais. Estas iniciativas favorecem o
aproveitamento das contribuições dos
colaboradores e permitem mapear as

Motivos que leva um colega a pas-
sar "a perna" no outro

• Expressões emocionais resultantes
do sentimento de frustração, inve-
ja, medo ou boicote

• Falta de valores como responsabili-
dade, ética profissional e respeito

• Ansiedade diante de descontenta-
mentos com colegas, com o traba-
lho, com a corrida contra o tempo,
ou insatisfação salarial

• Desequilíbrios mental, emocional,
físico e espiritual, em decorrência
de fatores como instabilidade no
emprego, sensação de incompe-
tência profissional, pressão para
comprovação de resultados e falta
de reconhecimento

• Preocupações pessoais não podem
ser "penduradas no cabide", ao
entrar no trabalho

• Imaturidade do colaborador e
falta de aplicação da ferramenta
"Gestão de Conflito" pelo respec-
tivo gestor

diferenças e diversidades dos mem-
bros da equipe", defende. Quanto aos
funcionários, ele diz que o melhor a
fazer é tentar esclarecer, na hora, qual-
quer mal-entendido que tenha ficado
no ar. "O conflito é como uma represa,
onde a água vai acumulando até o dia
em que a barragem estoura", acredita.

O consultor em comportamen-
to e desenvolvimento organizacio-
nal e professor universitário da Ponti-
fícia Universidade Católica (PUC) de
Campinas e Universidade São Fran-
cisco, Paulo Lot Jr., concorda que o su-
perior tem papel crucial, tanto na mo-
tivação para este tipo de briga, quan-
to para sua solução. "O gestor nunca
deve permanecer neutro ao que ocor-
re com sua equipe. Principalmente
porque os atritos estarão diretamente
relacionados com o desempenho do
grupo e o favorecimento de um clima
organizacional satisfatório. A atitu-
de adotada pelo gestor dependerá da
cultura da empresa, dos valores orga-
nizacionais e da política adotada jun-
to ao grupo", considera.

Mas como o colaborador que se
sentir lesado pelo colega deve reagir?
Kugelmeier observa que, em primeiro
lugar, as duas partes envolvidas devem
tentar resolver o problema fora do am-
biente de trabalho. Se isso não for pos-
sível, ele deve pedir conselho a um co-
lega de confiança. Se ainda assim não
resolver, precisa abrir-se com o supe-
rior. Foi o que fez a administradora de
empresas L.M., que pediu para não ser
identificada. Ela denunciou seu che-
fe para o departamento de Recursos
Humanos e para um dos diretores da
empresa, mas não foi ouvida. O pro-

O GESTOR DE

SEGURANÇA OU
DEPARTAMENTO DE

SEGURANÇA SERÁ UM

STAFF PARA TODOS OS
DEMAIS SETORES"
DAVID FERNANDES DA SILVA,
DIRETOR DA PREVINE SECURITY

Em casos de atritos entre fun-
cionários, como os gestores
devem se comportar?

• Permanecer neutro enquanto se
trata de "arranca-rabo" corri-
queiro

• Intervir no momento em que o
desempenho do time como um
todo ou uma prioridade central
da organização esteja em jogo

• Convidar as partes para uma
conversa franca, para identifi-
car a real causa do conflito e
conscientizar sobre o efeito do
desentendimento

• Perguntar para os envolvidos se
a crise tem solução (na maioria
dos casos, os envolvidos con-
seguem eliminar uma boa dose
de carga "explosiva" e enxergar
saídas)

• Se a resposta for negativa, o
gestor pode expor o caso para o
grupo (desde que acordado com
as partes) pedindo uma suges-
tão para resolver o conflito
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blema aconteceu na época em que
estagiava na área de comunicação de
uma multinacional e era uma das res-
ponsáveis pelo desenvolvimento dos
cálculos de premiação para os cha-
mados gerentes keyaccount. Ela per-
cebeu que seu superior sempre bene-
ficiava um destes gerentes em detri-
mento dos outros, fazendo com que
somente ele ganhasse as premiações.
"Tínhamos uma regra para cálculo de
premiação com premissas estabele-
cidas e a mostra para consulta de to-
dos os gerentes keyaccounts. Porém,
de repente, meu chefe pediu que a re-
gra fosse mudada, mas que não fosse
comunicado a ninguém. Como era eu
quem fazia o cálculo e passava para os
departamentos de RH e finanças para
liberação de pagamento, ele sabia que

qualquer erro que fosse identificado, a
culpa cairia em cima de mim", conta.

A primeira reação de L.M. foi "bater
de frente" com o chefe. "Disse que uma
regra só poderia ser alterada se infor-
mada aos participantes. Ele percebeu
que eu não era a favor dessa falcatrua
e tirou essa atividade de mim, passan-
do a fazê-la", lembra. A administradora
de empresas contou a falcatrua ao RH
e ao diretor da área, mas não foi ouvi-
da. Preferiu, então, sair da empresa,
"O clima não ficou dos melhores, po-
rém meus valores são primordiais e o
respeito profissional deve ser manti-
do, independente das divergências. Ser
transparente e ética é a melhor forma
de se trabalhar", destaca.

Para evitar comportamentos como o
do chefe de L.M., especialistas indicam

que é necessária a aplicação de ferra-
mentas de gerenciamento de desem-
penho individual. Lot Jr. acredita que,
ao avaliar individualmente os funcio-
nários, o responsável por determinada
área ou o dono do negócio tem a possi-
bilidade de estabelecer metas, apontar
problemas de comportamento, deter-
minar e focar como o funcionário inte-
rage com o grupo, ouvir opiniões indi-
viduais, tomar conhecimento de con-
flitos existentes na equipe e compre-
ender melhor o que se passa com ca-
da funcionário. "Dentre as ferramentas
que podem contribuir para a minimi-
zação de atritos, destaco a pesquisa de
clima organizacional de forma periódi-
ca, reuniões com a equipe, criação de
programa de sugestões e treinamentos
comportamentais", indica.

Text Box
Anúncio
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Modalidades de crime que se tor-
nam cada vez mais comuns e se aper-
feiçoam com o tempo são as que en-
volvem ferramentas de tecnologia.
Muitas vezes, colaboradores aces-
sam conteúdos indevidos para uso
particular. De acordo com o profes-
sor de tecnologia da Faculdade de
Informática e Administração Paulista
(Fiap), Almir Meira Alves, esses aces-
sos são feitos, geralmente, através de
monitoramento da rede de compu-
tadores, principalmente por colabo-
radores que entendem do assunto.
"Por meio da rede, os infratores des-
cobrem dados financeiros, informa-
ções sobre projetos e novos produtos.
Depois passam os dados sigilosos pa-
ra concorrentes, sendo que, muitas
vezes, montam empresas de fachada
para não aparecer para o mercado co-
mo concorrente da empresa que ele
traiu. Por isso que algumas empresas
são pegas de surpresa quando desen-
volvem um software, por exemplo, e
descobrem que apareceu um produto
igual antes", declara.

Para resolver esta questão, Alves
alerta para que haja um eficien-
te sistema de monitoramento de
computadores, por meio de admi-
nistradores remotos, especialistas
que fiscalizam o ambiente corpora-
tivo fora da empresa. "Profissionais
que fazem o monitoramento fora do
âmbito de trabalho têm mais credi-
bilidade, já que não têm relação de
amizade que, geralmente, levam às
fraudes", aconselha. Ele destaca que,
em alguns casos, a solução é traba-
lhar com uma consultoria de segu-
rança, que vai a cada quinze dias na
empresa e apresenta os resultados
de relatórios feitos através de audi-
torias. Outra solução defendida pe-
lo especialista é a utilização de um
Data Center com restrição de acesso
a arquivos de informações. "O ideal é
que várias pessoas tenham acesso a
coisas diferentes. Os programas de-
vem estar preparados para registrar
qualquer tentativa de acesso de uma
pessoa que não tenha a ver com a
área com a qual trabalha", salienta.

O especialista em Inteligência e
Segurança Empresarial e sócio-diretor da
Tróia Intelligence, Ricardo Gennari, acre-
dita que, para atingir a vantagem com-
petitiva, as empresas se preocupam cada
vez mais em conhecer as ferramentas de
segurança. "As grandes corporações es-
tão preocupadas com a questão do ter-
rorismo no mundo todo. Já as empresas
de pequeno porte pensam mais sobre
como estas ferramentas podem agregar
valor a áreas internas como a tecnologia,
por exemplo", informa.

Pensando no problema da freqüente
utilização de técnicas de espionagem e
violação de informações, Gennari idea-
lizou o curso de extensão "Inteligência
Estratégica e Competitiva", que teve a
sua última edição em maio. O objetivo
do treinamento é preparar e proteger
a organização contra o vazamento de
informações e espionagem. "Tivemos
exemplos significativos que reforçam a
importância de treinamentos como este
aos profissionais das áreas de marketing,
administração, jurídica, segurança, em-
presários e funcionários públicos. Certa
vez, um advogado me disse que o curso
fez com que ele encontrasse uma solu-
ção para um problema sério na empresa
que trabalha", comemora.



CAPA • TRAPAÇAS

Alves alerta também para a ques-
tão do MSN, e-mails, ramais e outras
ferramentas tecnológicas. "Muitas
empresas já providenciam termos
de responsabilidade não pessoal pa-
ra o uso destas ferramentas. O ideal
é que os empregados usem o celular
para resolver problemas de ordem
pessoal e um terminal específico pa-
ra e-mails pessoais, sempre no ho-
rário de almoço. Esta conexão deve
ser separada e a máquina não deve
aceitar disquetes, CDs e pen drives",
recomenda.

Esses episódios são atribuídos por
Alves à falta de preparação gerencial
do funcionário brasileiro. "Pessoas
são promovidas sem um conhecimen-
to técnico para assumir determinada
função", afirma. A questão cultural
também é enfatizada pelo especialis-
ta. "Um concorrente oferece uma série
de vantagens e, por poder e dinheiro,
o infrator aceita esta oferta", ressalta.

Descoberta
A partir do momento que irregu-

laridades foram descobertas, como
proceder? A quem o empresário deve
procurar para reverter a situação? A
advogada Maria Antonia, da Carvalho
Santos & Pantaleão Advogados, ad-
verte que, normalmente, a desco-
berta das fraudes está relacionada a
processos investigativos, auditoria
interna ou denúncias. Em pequenas
e médias empresas as possíveis frau-

des são identificadas pelos empre-
sários que detectam a mudança de
comportamento de funcionários ou
colaboradores. "Quando identificada
a fraude, faz-se necessário preservar
a imagem da empresa e de seus fun-
cionários. Por isso, recomendamos
que os empresários sejam auxiliados
por advogados que adotarão as me-
didas necessárias, seja na esfera cri-
minal, trabalhista ou civil (reparação
de danos), ressalta. E sentencia: "Não
existe um método infalível para de-
tectar a fraude, por essa razão, o ideal
é aplicar medidas que impeçam sua
realização", ressalta.

David Fernandes da Silva, da
Previne Security, diz que para des-
cobrir irregularidades é preciso ficar
de olho em mudanças no comporta-
mento dos funcionários. "Um deter-
minado gerente que nunca quer sair
de férias pode ser um sintoma, pois
se uma outra pessoa estiver no seu
lugar, existe possibilidade que se des-
cubra a fraude. Outra característica
de golpe são os funcionários que tro-
cam de carro periodicamente e que
chegam sempre ao serviço com rou-
pas novas ou celulares que não são
compatíveis com seus rendimentos.
Mais um exemplo são os funcionários
que chegam muito cedo e saem mui-
to tarde do serviço, além de estarem
sempre ocupados ou falando muito
no celular", exemplifica. Portanto, fi-
que de olho! C@N

• Identificação dos riscos e implan-
tação de medidas preventivas nos
processos

• Melhora no processo de contrata-
ção, envolvendo o departamento
de segurança junto com o RH

• Separação correta de cargos e
responsabilidades

• Elaboração e criação de políticas
de segurança; conscientização e
treinamento dos funcionários

• Tomar medidas drásticas quando
for detectada uma fraude: demitir
e processar o funcionário, com
o objetivo de dar exemplo aos
demais e mostrar que todos estão
sujeitos a sofrer a mesma pena-
lidade

Text Box
Fonte: Carreira & Negocios, ano 2, n. 2, p. 44-54, 2008.




