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Sabe aquele faxineiro simpático
que assumiu o posto há pouco
mais de um mês, cumpre hora ex-
tra sem reclamar e adora puxar
conversa com o pessoal do seu
trabalho? E se você descobrisse,
de repente, que ele de fato é um
detetive profissional contratado
para desbaratar esquemas de
fraude dentro da companhia?

Impossível? Até parece enredo
de filme de Hollywood, mas, na
verdade, pode estar acontecendo
sigilosamente em seu ambiente
de trabalho neste momento.

Isso porque nada menos do que
86% das grandes empresas do
país consideram a fraude uma
ameaça real à sua saúde financei-
ra. O medo não é à toa, já que 65%
delas afirmam ter sofrido algum
tipo de desfalque orquestrado pe-
los seus próprios funcionários.

Os dados são de pesquisa con-
cluída em novembro passado pela
consultoria em gerenciamento de
riscos Kroll em parceria com a
ONG Transparência Brasil. Da-
dos obtidos com exclusividade
pela Folha sobre a edição 2003 do
estudo, ainda inconcluso, reve-
lam que o temor de fraudes atin-
giu os departamentos de RH.

O novo levantamento mostra
que 98% das 2.488 empresas en-
trevistadas vêem os funcionários
como potenciais ameaças. E mais:
33% se disseram "muito preocu-
padas" com os riscos envolvendo
empregados mal-intencionados.

Para se livrar do problema, 54%
das firmas já utilizam serviço de
verificação de antecedentes antes
de contratar novos profissionais.
Elas checam suspeitas de enrique-
cimento ilícito prévio e o histórico
profissional dos candidatos.

Espiões
Segundo o diretor da Kroll em

São Paulo, Eduardo Gomide, a
percepção do empresariado
quanto às fraudes mudou. "No
período inflacionário era mais fá-
cil [maquiar desfalques]. Hoje,
qualquer centavo faz diferença."
Em suma, as companhias estão
mais rigorosas na fiscalização.

Grandes consultorias de geren-

das empresas do país
já registraram alguma
ocorrência de fraude

ciamento de risco, como a Kroll, a
Control Risk e outras, não empre-
gam detetives para localizar frau-
dadores. Em vez disso, atêm-se a
números de balanços que podem
indicar fraudes nas companhias.

O mercado de prevenção e apu-
ração de desfalques, contudo,
também abriga investigadores
profissionais —geralmente ex-
policiais e ex-militares— dispos-
tos a seguir funcionários, instalar
câmeras e gravadores ocultos pa-
ra deter maus empregados.

Silvio Nunziato, proprietário da
empresa de importação e expor-
tação Intermares International,
optou por usar serviços de inves-
tigação quando a firma ficou à
beira da falência em razão dê uma
sucessão de fraudes que com-
preendia a venda de informações
estratégicas para concorrentes.

Depois de perder sucessivos ne-
gócios, Nunziato contratou dete-
tive para descobrir a fonte do va-
zamento de dados. Uma escuta
telefônica —autorizada pela Jus-
tiça— colocada na sala do pró-
prio dono da empresa mostrou
que a culpada era a secretária.

Força-tarefa
Márcio (nome fictício), dono de

empresa de transportes, decidiu
radicalizar depois que constatou
fraudes de até R$ 100 mil mensais:
contratou dez detetives para agi-
rem infiltrados na companhia.

"Eu suspeitava do pessoal da ex-
pedição, do transporte, do almo-
xarifado. Coloquei agentes em to-
dos os setores", conta. Câmeras
ocultas revelaram uma quadrilha
organizada de 15 funcionários,
que agiam juntos na firma para
desviar mercadorias. Todos fo-
ram presos. Hoje, Márcio man-
tém dois agentes fixos para preve-
nir novas fraudes na companhia.



disfarçados em empresas

Sílvio Nunziato, da Intermares, grampeou o próprio telefone para desbaratar esquema de fraude
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RAIO-X DO FRAUDADOR

Estudos realizados no Brasil e nos EUA apontam que tipo de funcionário pode ser
um potencial criminoso. Confira características predominantes entre fraudadores

Perfil

Sexo: masculino

Idade: entre 31 e
40 anos

Formação: superior
completo

Estado civil: casado

Cargo:
90% dos fraudadores são
gerentes ou funcionários
em conluio com
gerentes; 7% são
diretores; 3% são do
baixo escalão e atuam
sozinhos

Quanto mais alta a
função, maior o rombo
Gerentes desviam quatro
vezes mais dinheiro do que
empregados de baixo
escalão. Diretores, por sua
vez, cometem fraudes 16
vezes maiores do que as
aplicadas pelos
funcionários "comuns"

Área de atuação
Funcionários da área de
suprimentos (compras) e
do departamento
financeiro ou contábil da
empresa são os campeões
em fraudes. Outros setores,
entretanto, também
registram casos

Principais vítimas
Empresas com menos de cem
funcionários

Quem perde menos
Firmas ligadas à área de
educação têm as menores
médias de fraudes

Quem perde mais
Companhias de crédito
imobiliário são mais suscetíveis a
grandes desfalques

Métodos utilizados
Apropriação indevida de fundos
(desfalques e furtos de mercadorias
ou de dinheiro), fraude em balanços,
propina e corrupção

Preciso do
dinheiro para
uma

emergência, mas só
vou furtar uma vez"

O dono da
empresa explora
os funcionários.

Furtar é um jeito de
'empatar o jogo'"

Ninguém
vai sentir
falta do

dinheiro ou da
mercadoria"

A empresa
comete fraudes
sonegando

impostos e pagando
propinas, por que eu
não faço o mesmo?"
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