
TÉ O INÍCIO DE O u t u B R O , 

o E X E C U T I V O mineiro 
Adilson Primo fazia pla
nos de deixar a presidên-
cia da Siemens no Brasil 

apenas em 2012 — após dez anos no 
cargo e mais de três décadas de carrei
ra naquela que é uma das maiores fa
bricantes de equipamentos do mundo. 
Sob seu comando, a subsidiária brasi-

leira construiu oito novas fábricas, 
apresentou taxas de crescimento supe
riores às das unidades da China e da 
índia e faturou cerca de 4 bilhões de 
reais no ano fiscal concluído em setem
bro de 2010. Aos 58 anos de idade, Pri
mo também se sentava no conselho de 
administração da Natura e cogitava ou
tras propostas para assumir cargos se
melhantes. Tudo mudou na manhã do 

dia 11 de outubro, terça-feira. Horas 
antes do início do encontro anual da 
Siemens em sua matriz, em Munique, 
na Alemanha, Primo foi chamado para 
uma reunião a portas fechadas com o 
presidente mundial, Peter Löscher. Saiu 
de lá sem emprego e com a reputação 
abalada. Quase imediatamente a Sie
mens divulgou o motivo da demissão 
num comunicado lacônico: grave vio-
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lação das diretrizes da empresa. No 
mesmo dia, a imprensa alemã afirmava 
que Primo teria desviado 6,5 milhões 
de euros — fato não confirmado oficial
mente pela Siemens e negado pelo exe
cutivo. "Não houve desvio e não há 
acusação formal da empresa contra 
mim", disse Primo a EXAME. "A pre
sença de investigadores da matriz se 
tornou frequente em diversos países, 
inclusive no Brasil. Nos últimos meses, 
recebemos mais um grupo. Achei nor
mal. Só fiquei surpreso quando recebi 
a notícia de minha própria demissão." 

O caso ainda nebuloso, com detalhes 
mantidos em sigilo, entrou para as volu
mosas estatísticas que mostram o efeito 
da nova obsessão da Siemens em todo 
o mundo — investigar e punir a má con
duta de funcionários. Além de Primo, 
outros 108 empregados, instalados em 
diversas subsidiárias, foram demitidos 
nos últimos 12 meses por violações às 
normas internas. A temporada de caça 
às fraudes começou em 2007, quando o 
presidente mundial Klaus Kleinfeld foi 
demitido após a descoberta de um es
quema de pagamento de propinas por 
parte dos executivos da Siemens em 
pelo menos dez países entre 1999 e 
2006, que rendeu multas superiores a 
2 bilhões de dólares. Como parte do 
acordo com autoridades alemãs e ame
ricanas, o novo presidente da compa
nhia, Peter Löscher, comprometeu-se a 
combater obsessivamente desvios. "A 
coisa mais importante que fizemos foi 
estabelecer que o exemplo vem de ci
ma", disse o advogado americano Peter 
Solmssen, vice-presidente mundial de 
compliance, em entrevista por e-mail. 

C A Ç A À S F R A U D E S 

A máquina para desbaratar fraudes 
montada pela Siemens é de fazer inve
ja ao FBI de J. Edgar Hoover, famoso 
pela perseguição a mafiosos e espiões 
estrangeiros nos anos 30 e 40. Na Sie
mens, o xerife é Solmssen, que fez car
reira em escritórios de advocacia e em 
grandes empresas, como a GE. Na Sie
mens, ele comanda uma equipe global 
de 600 profissionais. (Até 2007, 170 
funcionários eram responsáveis por 
vasculhar desvios de conduta.) Além 
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deles, cada área de negócio da compa
nhia tem um empregado responsável 
pelo cumprimento das diretrizes inter
nas. No Brasil, 45 pessoas exercem es
sa função — dez delas em tempo inte
gral. A estrutura de combate à corrup
ção da Siemens começa com treina
mentos oferecidos pela internet e 
presencialmente em 16 lín
guas. No ano fiscal encer
rado em setembro de 2010, 
113 000 funcionários parti
ciparam dos cursos — que 
analisam casos hipotéticos 
e as punições previstas. 

O aumento do controle 
resultou em mudanças ra
dicais no dia a dia. Todos os 
brindes, e mesmo um apa
rentemente despretensioso 
convite para jantar, por 
exemplo, precisam ser re
gistrados num formulário 
interno. No cálculo dos bô
nus anuais dos principais 
executivos, uma fatia de 
20% está sujeita às metas 
anuais de conduta da com
panhia. Uma linha direta 
de denúnc ia para casos 
suspeitos está disponível 
para funcionários, fornece
dores e clientes. Em 2010, 
o canal recebeu 582 relatos 
anôn imos . "A estrutura 
precisa ser dura para ga
rantir to lerância zero a 
fraudes em todos os níveis 
hierárquicos", diz Wagner 
Giovanini. diretor de com-
pliance da Siemens para a 
América do Sul. 

No ambiente brasileiro 
de negócios, o anúncio público de de
missão de um alto executivo por suspei
ta de fraude é fato raríssimo. E a razão 
não é exatamente a ausência de casos 
de irregularidades. De acordo com uma 
pesquisa da Ernst&Young Terço, a Amé
rica Latina é líder mundial em fraudes 
— 21% das empresas locais tiveram al
gum desvio significativo nos últimos 
dois anos, ante 16% da média global. 
"Quando descobrem algo, as compa
nhias tendem a esconder o problema 

para preservar a própria imagem", afir
ma Renata Muzzi Gomes de Almeida, 
sócia do escritório de advocacia Tozzi-
ni Freire e especialista em fraudes. Nem 
sempre é fácil encontrar rastros de má 
conduta. Um levantamento mundial da 
KPMG mostra que, em geral, por trás 
do fraudador está um profissional aci-

ma de qualquer suspeita — 53% deles 
são altos executivos, presidentes ou 
conselheiros e um terço tem mais de 
dez anos de casa. São casos como o do 
alemão Ernst Lieb, presidente da Mer
cedes-Benz nos Estados Unidos, demi
tido em 17 de outubro. Lieb estava há 
cinco anos no cargo e há 36 na Daimler. 

Uma reportagem do Wall 
Street Journal revelou que 
Lieb bancava despesas pes
soais, como viagens de fé
rias, com dinheiro da com
panhia. "Em geral, o frau-
dador conhece bem as vul
nerabilidades da empresa e 
sabe como explorá-las em 
beneficio próprio", diz Luís 
Carlos Dias Torres, sócio do 
escritório de advocacia De-
marest e Almeida. 

No Brasil, um projeto de 
lei em discussão no Con
gresso pode obrigar as em
presas a endurecer em ca
sos de fraudes corporativas. 
Elaborado pela Controla-
doria-Geral da União, o 
projeto pretende responsa
bilizar também as empresas 
por desvios em contratos 
públicos no país. Hoje, ape
nas pessoas físicas podem 
ser responsabilizadas. "As 
multas chegariam a 30% 
das vendas, mas poderia 
haver redução na pena para 
companhias com canais de 
denúncia", diz Renata, do 
Tozzini Freire. Nos Estados 
Unidos, onde há legislação 
semelhante, 27 empresas 
foram multadas em 2010, 

um recorde. Neste ano, um novo canal 
de denúncia deve elevar ainda mais o 
volume de descobertas por lá. Trata-se 
de um projeto da SEC, equivalente ame
ricana à Comissão de Valores Mobiliá
rios, para receber denúncias de empre
sas. Os denunciantes podem receber 
como prêmio até 30% do valor das mul
tas — que em 2010 chegaram a até 400 
milhões de dólares. A realidade brasi
leira ainda é outra. Mas o cerco aos frau-
dadores só deve aumentar. • 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 45, n. 21, p. 121-124, 2 nov. 2011.




