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Diário Serv Gráfica & Logística (SP)

ROBERTOFREIRE
Deputado federal por São Paulo

e presidente nacional do PPS

LEANDRORODRIGUEZTORRES
Diretor de pesquisa e desenvolvimento da Kurier,

especializada no desenvolvimento de soluções voltadas

à recuperação de informação e geração de conteúdo

Essaorganizaçãoteriafraudadolici-
tações, superfaturadocontratose des-
viado dinheiro público em 11 estados e
no DistritoFederal,causando umpre-
juízo de R$ 400 milhões ao erário.

A partir da Operação Esopo, defla-
grada pela Polícia Federal, foram emi-
tidos 25 mandados de prisão e 44 de
busca e apreensão em empresas, ór-
gãos públicos e residências dos acu-
sados. De acordo com as investiga-
ções, o dinheiro era direcionado pa-
ra o Instituto Mundial de Desenvolvi-
mento e Cidadania (IMDC), organiza-
ção que prestaria serviços de qualifi-
cação profissional, mas não passava
de uma entidade de fachada.

Entre os investigados, estão o se-
cretário-executivo do Ministério do
Trabalho, Paulo Roberto dos Santos
Pinto, que pediu demissão, e o asses-
sor Anderson Brito, que se entregou à
polícia. Ambos haviam sido dispensa-
dos após a queda do ex-ministro,
mas foram readmitidos pelo atual
chefe da pasta, Manoel Dias, nomea-
do por Dilma em março deste ano pa-
ra atender aos interesses das alas do
PDT controladas por Lupi. Outra en-
volvidaé SimoneVasconcelos, conde-
nada a mais de 12 anos de prisão pelo
Supremo Tribunal Federal por envol-

vimento no mensalão. Ex-diretora fi-
nanceira da SMP&B, ela trabalhava
para Marcos Valério, o operador do es-
quema, eagora é suspeita de ter forne-
cido notas frias de locação de veícu-
los para um dos projetos do IMDC.

O descalabro no Ministério do Tra-
balho, símbolo perfeito do loteamen-
to de cargos e palco de escândalos de
corrupção em série desde o governo
Lula, comprova que a faxina anuncia-
da por Dilma logo no primeiro ano de
mandato não passou de uma falácia
destinada a aumentar seus índices de
popularidade. Pela primeira vez, a Po-
lícia Federal vem investigando mais
episódios de corrupção no seio do go-
verno do que casos envolvendo tráfi-
co e contrabando de drogas, o que re-
vela o tamanho do buraco ético e mo-
ral no qual os petistas se afundaram.

Além dos R$ 400 milhões que es-
correram pelos ralos da corrupção
no Ministério do Trabalho, vieram à
tona os R$ 36 milhões em convênios
firmados com ONGs pela Fundação
Banco do Brasil, vinculada ao Minis-
tério da Fazenda e controlada pelo
PT. Segundo “O Estado de S.Paulo”,
muitas dessas parcerias foram feitas
com organizações ligadas ao partido
e familiares de seus dirigentes.

A corrupção sem fim nos gover-
nos de Lula e Dilma mostra que os pe-
tistas não aprenderam nada após o
mensalão. Ao contrário, a desfaçatez
só aumentou, assim como a irrespon-
sabilidade no trato com a coisa públi-
ca, o desrespeito às instituições e o
vale-tudo pela perpetuação no po-
der. A faxina de fachada encampada
pela presidente, que só jogou lama
para debaixo do tapete, é só mais um
capítulo tenebroso escrito por aque-
les que se locupletam, de forma desa-
vergonhada, há mais de dez anos.

Em todos os casos, no entanto, as
fontes devem ser especializadas em
cada um dos pontos, além de confiá-
veis e públicas. Os exemplos abran-
gem os vários setores das empresas.
No departamento de compras, deve-
se ter um controle dos fornecedores,
saber quem ele é, o que se fala dele e,
principalmente, se tem problemas
judiciais — o que pode levar à falên-
cia e comprometer a capacidade de
pagamento e, por consequência, a
de entrega. São comuns os casos de
vendas que nunca chegam ao com-
prador, pois o fornecedor não cum-
pre o contrato por má-fé ou impossi-
bilidade financeira ou de produção.

Para a área jurídica, com todas as
suas especificidades, as informações
devem vir dos diários oficiais e diá-
rios de justiça, origem oficial e de
confiabilidade garantida. A recupera-
ção de dados, para esse setor, vai
além de ser informado sobre proces-
sos de clientes, abrange também a
agilidade em se obter dados sobre de-
cisões judiciais, leis e recursos, tor-
nando o trabalho dos profissionais
do direito mais eficiente. Nesse se-
tor, existem soluções específicas,
que são sistemas automatizados de
busca segmentada.

No setor de comunicação, deve-se
resgatar o que a imprensa e as mídias
sociaisfalamsobreaempresa.Omoni-
toramento é imprescindível para evi-
tar crises de imagem da companhia,
assegurandoqueelapossaresponder a
qualquer crise que ameace acontecer.

O controle da reputação online da
empresa também dá oportunidade de
interaçãocomosconsumidores:estra-
tégias de campanhas virtuais,comsua
respectiva mensuração de resultados.

Outro destaque é para a indústria
bancária, na qual se deve conhecer
tudo o que acontece com seus clien-
tes. Essa demanda ocorre em razão
do compliance, o qual diz que as em-
presas do setor não podem conceder
empréstimos para suspeitos de cri-
mes financeiros. A regra vai além de
simples questão de ética, pois tam-
bém é regulado pelo Banco Central
do Brasil e pela Comissão de Valores
Imobiliários (CVM). O fato torna a
importância do dado não apenas fi-
nanceiro, encontrando assim o con-
trole legal, com suas respectivas pe-
nalidades administrativas e penais.

A recuperação de informações,
portanto, abrange a responsabilida-
de social do negócio. Com a interpre-
tação correta dos dados, a empresa
consegue acertar seus processos nas
áreas trabalhista e ambiental, evitan-
do assim problemas internos e com
seus terceiros, já que a empresa é res-
ponsável subsidiariamente por seus
prestadores de serviços.

Trata-se, enfim, de um investi-
mento estratégico para as empresas,
que, para otimizar seus processos e
aumentar a qualidade dos seus servi-
ços, precisam conhecer a fundo suas
realidades, tendo assim condições
de transformá-las da maneira mais
inteligente e eficaz possível.

O controle de informações
na gestão das empresas

Corrupção desavergonhada
e a faxina de fachada

Quando o então ministro do Trabalho, Carlos Lupi, entregou
seu pedido de demissão à presidente Dilma Rousseff, em de-
zembro de 2011, em meio a uma série de irregularidades na
pasta, a petista vendia ao Brasil a imagem de que era respon-
sável por uma verdadeira “faxina” ética no Planalto e não to-
lerava o que qualificou como “malfeitos” de seus subordina-
dos. Menos de dois anos após o escândalo que abateu o alia-
do, o Ministério do Trabalho volta às páginas policiais como
reduto de uma organização criminosa.

Só se pode gerir aquilo que se controla. Com essa máxima em
mente, começo este texto convidando o leitor a refletir sobre a
importânciadarecuperaçãodeinformaçõesparaagestãodeem-
presas. Para tanto, inicio este exercício elencando quais os tipos
de dados que podem ser resgatados, para necessidades específi-
cas e que atendam ao perfil do negócio. Recuperar informações
éprocessorelevanteparaagovernançadaempresa.Emumgran-
de negócio, os gestores lidam com informes não só sobre suas
ações, mas também sobre parceiros, fornecedores e clientes.

A faxina de fachada
encampada pela
presidente, que só
jogou lama para debaixo
do tapete, é só mais
um capítulo tenebroso
escrito por aqueles
que se locupletam
há mais de dez anos

Para aumentar a
qualidade dos seus
serviços, as empresas
precisam conhecer a
fundo suas realidades,
tendo assim condições
de transformá-las da
maneira mais inteligente
e eficaz possível
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 set. 2013, Mundo, p. 31.
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