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Os pilares para um 
efetivo programa de 
prevenção à fraudes

Todas as organizações, 

sejam públicas ou 

privadas, estão 

expostas às ocorrências 

de fraudes em suas 

operações

Precisamos entender 
que a fraude é todo ato 
ou omissão intencional 

desenhado para enganar, ge-
rando um prejuízo para uma 
pessoa ou uma empresa ou 
proporcionando um ganho, 
de forma irregular, para per-
petrador.

A fraude pode ser realizada 
pela empresa, para ganhar um 
projeto ou licitação ou por um 
indivíduo, para ganhos pró-
prios em detrimento de outros, 
como, por exemplo, a inclusão 
de uma despesa não realizada 
no relatório de reembolso de 
despesas. 

É impossível eliminar o risco 
de fraude em uma corporação, 
contudo, é possível mitigar 
este risco através de um pro-
cesso robusto de sensibiliza-
ção, identifi cação e prevenção 
de atos de fraude. Antes de 
qualquer coisa, as empresas, 
através de seus gestores, 
devem ter consciência de que 
o risco existe. Infelizmente, 
por mais incrível que possa 
parecer, alguns gestores ainda 
não acreditam que possam ser 
alvo de um evento de fraude. 
Quando trato deste tema nas 
corporações é comum ouvir 
que nunca aconteceu ou que 
as pessoas são de confi ança, 
que não existe este risco e 
etc., até o dia que o evento se 
concretiza e vão culpar a sorte.

Todos dentro da organização 
são responsáveis pelo proces-
so de prevenção da fraude, 
entretanto, a alta gestão é a 
responsável principal, pois, 
cabe a ela, o estabelecimento 
de um ambiente propício para 
a conscientização da impor-
tância do combate à fraude, 
fortalecendo sua cultura de 
gestão de riscos. A não existên-
cia do comprometimento com 
os valores éticos e nem com as 
melhores práticas de gestão, 
pela alta administração e seus 
executivos seniors, é o prin-
cipal condutor de atividades 
ilícitas dentro da organização, 
como também, pela falta de 
fundamentos de governança 
efetivos e confi áveis.

É necessário que a organiza-
ção tenha um programa robus-
to de prevenção e combate à 
fraude, que sensibilize todos os 
funcionários, prestadores de 
serviços, fornecedores e outras 
partes relacionadas quanto à: 
visão da empresa, processo 
de detecção e tratamento dos 
eventos relacionados às frau-
des. Este programa deve ser 
fundamentado nos seguintes 
pilares:

. Conscientização – É 
baseada na disseminação das 
políticas e programas de inte-
gridade através de reuniões pe-
riódicas, palestras, ofi cinas de 
trabalho e processo contínuo 
de e-learning. É de extrema 
importância que os gestores 
seniores sejam o exemplo de 
comportamento, esperado de 
todos os funcionários e partes 
relacionadas;

. Detecção – Aqui reside a 
parte operacional que abrange 
o processo de avaliação da 
exposição e identifi cação das 

vulnerabilidades nos diversos 
fl uxos de transação e negó-
cios, gerenciamento do risco 
à fraude e monitoramento dos 
controles internos existentes 
como resposta ao risco de 
fraude. Um canal de denúncias 
independente e efetivo é parte 
integrante deste fundamento, 
lembrando que 48% das frau-
des corporativas, globalmente 
falando, são detectadas através 
deste canal;

. Tratamento – Deve ser 
claro para todos que compõem 
a organização como será o 
tratamento ao identifi car uma 
fraude, incluindo as penali-
dades das quais o fraudador 
estará à mercê. Para o sucesso 
do programa de prevenção é 
inadmissível qualquer fl exibi-
lidade para os atos de fraude, 
lembrando que não existe 
fraude que deva ser deixada 
de lado por ser pequena ou 
imaterial. Todas devem ser pu-
nidas, de forma que a empresa 
deixe claro que não admite, em 
nenhuma hipótese, atos desta 
natureza.

Na grande maioria das vezes 
o fraudador esta dentro de 
casa, mas com o advento dos 
sistemas de processamento 
eletrônico e a convergência 
dos negócios para a platafor-
ma digital e virtual, o frauda-
dor também esta lá fora, do 
outro lado da conexão. Esta 
se tornando muito comum 
fraude realizada através de 
ciberataques. A fraude, para 
ocorrer, na maioria das vezes, 
apresenta três pontos básicos, 
o que denominamos como o 
triangulo da fraude: oportuni-
dade, motivação e o racional.

Motivação e racional está 
presente no fraudador, con-
tudo a oportunidade é dada 
pela empresa, principalmente 
aquelas que não têm pro-
cesso algum de prevenção, 
nem cultura para risco e nem 
comprometimento com os 
fundamentos de governança, 
risco e controles internos. É 
justamente neste ponto que 
um processo robusto de pre-
venção à fraude faz a diferença, 
reduzindo as oportunidades 
existentes para que o frauda-
dor não se sinta motivado a 
perpetrar a fraude.

A organização, para a manu-
tenção deste programa, deve 
contar com especialistas em 
controles internos para apoiar 
os gestores com suas respon-
sabilidades de gerenciamento 
dos riscos e controles internos, 
incluindo a prevenção à fraude. 
Também deve ter uma audito-
ria interna proativa avaliando, 
de forma independente, o 
desempenho e conformidade 
dos diversos processos e fl uxo 
de transação e negócio.

Para fi nalizar é fundamental 
que a organização, através de 
seus gestores, tenha cons-
ciência que gestão de riscos 
e controles internos é parte 
integrante para o sucesso da 
empresa, como também o 
sucesso de um efetivo pro-
grama de prevenção à fraude 
dependerá do total compro-
metimento de todos.

(*) - Sócio principal, responsável 
pelos projetos de governança, 

gestão de riscos, controles internos 
e auditoria interna da Crossover 
Consulting & Auditing. É diretor 

executivo e instrutor certifi cado do 
Internal Control institute - chapter 

Brasil, palestrante e instrutor do IIA 
Brasil.

Eduardo Person Pardini (*)

Aécio é acusado de receber 

R$ 2 milhões em propina do 

empresário Joesley Batista.

O senador Aécio Neves voltou 
a pedir que o julgamento sobre 
sua eventual prisão seja reali-
zado no plenário do STF, e não 
na Primeira Turma, colegiado 
composto por apenas cinco dos 
11 ministros da Corte. Ques-
tões envolvendo inquéritos 
criminais contra parlamentares 
costumam ser tratadas nas 
turmas do STF, sendo levados a 
plenário, em geral, somente os 
casos de maior controvérsia ou 
os envolvendo os presidentes 
da Câmara ou do Senado.

Para o advogado Alberto 
Toron, que representa Aécio, 
o pedido de prisão feito pelo 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, deve ser levado 
ao plenário por envolver “ques-
tões constitucionais da mais 
alta relevância e gravidade, 
estando em jogo a imunidade 
formal do mandato parlamen-
tar”.

Um pedido anterior, no 
mesmo sentido, já havia sido 
indeferido pelo ministro Marco 
Aurélio Mello. A defesa voltou 
a insistir no tema após Janot 
entrar com novo recurso, no 
fi m de julho, pedindo mais uma 
vez a prisão de Aécio.

A insistência para que o caso 
seja levado ao plenário do STF 
ocorre mesmo após decisões fa-
voráveis ao senador terem sido 
tomadas na Primeira Turma. 
Em junho, o colegiado decidiu 
substituir a prisão preventiva 
de Andrea Neves, irmã de Aécio 
e suspeita de ser sua cúmplice, 
por outras medidas cautelares, 
entre elas a proibição de sair de 
casa. Junto com a nova petição, 
o advogado de Aécio entregou 
as contrarrazões para contestar 
o novo pedido de prisão contra 
o senador (ABr).

Comissão Especial da Reforma Política se reuniu para votação 

do relatório parcial do relator, deputado Vicente Cândido.

A comissão especial que 
analisa a proposta que trata de 
mudanças no sistema político-
-eleitoral, concluiu ontem (15) 
a votação de sugestões de mu-
danças ao texto do substitutivo 
apresentado pelo relator da 
reforma política na Câmara, 
Vicente Cândido (PT-SP). Con-
cluída a votação na comissão 
especial, a proposta seguirá 
para plenário, onde pode ser 
votada ainda esta semana. 
Como se trata de emenda à 
Constituição, necessita de pelo 
menos 308 votos do total de 513 
deputados para ser aprovada.

Na comissão, os deputados 
mantiveram a proposta do 
relator de permitir que um 
candidato fi gure tanto na lista 
majoritária, quanto na lista pré-
-ordenada pelo partido. Dessa 
forma, o candidato poderá 
disputar mais de um cargo, 
majoritário e proporcional, a 
partir das eleições de 2022. Os 
deputados, no entanto, votaram 
pela retirada do artigo que 
estabelecia que o suplente de 
senador seja o deputado federal 
mais votado do partido.

A comissão aprovou na última 

Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).

O relator da reforma tribu-
tária, deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR), informou 
que vai apresentar na próxima 
semana o texto preliminar 
das novas regras do sistema 
de arrecadação de impostos. 
Ontem (15), ele expôs os 
principais pontos da proposta 
durante audiência pública na 
Comissão de Finanças e Tri-
butação da Câmara. Os prin-
cipais objetivos da medida são 
simplifi car, desburocratizar e 
tornar mais justo o sistema 
tributário.

A proposta de Hauly é 
resultado de uma série de 
negociações e conversas que 
estão sendo feitas desde de-
zembro. O tucano já realizou 
65 palestras em todo o Brasil, 
ouviu os mais diversos seto-
res, além de parlamentares, 
prefeitos e governadores. 
Inicialmente, uma minuta, 
com o texto preliminar de uma 
proposta será colocada no 
site da Câmara para consulta 
popular. Enquanto novas con-
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A MP que muda o cálculo 
das taxas de juros para 
contratos do BNDES; 

um novo projeto que propõe a 
reoneração da folha de paga-
mento; e a MP que permite o 
parcelamento de dívidas com a 
União de pessoas físicas pesso-
as jurídicas, o Refi s. 

Sobre a MP que cria a Taxa 
de Longo Prazo (TLP), Maia 
afi rmou que a proposta atinge 
os privilégios do setor privado. 
“Hoje 70% do crédito do BN-
DES está concentrada em em-
presas com faturamento acima 
de R$ 300 milhões”, estimou. 
O texto está para ser votado 
na comissão mista e seu prazo 
de validade vence no próximo 
dia 7. Maia defendeu que o 
governo encaminhe um projeto 
com urgência para viabilizar 

Maia defende que a Câmara priorize três projetos da agenda 

econômica.
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Presidente da Câmara quer aprovar 
projetos da agenda econômica

Após reunião com a equipe econômica e líderes da base, o presidente Rodrigo Maia defendeu que a 
Câmara priorize três projetos da agenda econômica para melhorar a situação fi scal do governo

pelo Executivo. Segundo Maia, 
assim que o governo mandar o 
texto, será criada uma comissão 
especial para discutir o assunto 
e garantir que os benefícios 
sejam dados apenas aos setores 
que geram emprego.

Maia destacou ainda a necessi-
dade de aprovar a proposta que 
regulariza débitos tributários de 
pessoas físicas e jurídicas com 
a Receita e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional, o chamado 
Refis. A previsão inicial era 
arrecadar R$ 13 bilhões, mas 
com as mudanças propostas 
pelo relator, deputado Newton 
Cardoso Júnior (PMDB-MG), o 
governo não conseguirá alcan-
çar essa receita. “Se cair para 
perto de R$1 bilhão, seria um 
desastre”, disse o presidente 
(Ag.Câmara).

a aprovação do texto, caso a 
oposição obstrua a votação da 
proposta na comissão.

Já a reoneração tributária de 

diversos setores econômicos 
será submetida à análise do 
Congresso por meio de um 
projeto a ser encaminhado 

Relator da reforma tributária detalha 
proposta para simplifi car sistema

tribuições poderão ser feitas 
pela sociedade, o tucano dará 
continuidade às discussões dos 
projetos que regulamentam a 
emenda após aprovada.

Para ele, essa deve ser a 
principal pauta do Congresso 
no segundo semestre. “Os ob-
jetivos são simplifi car, desbu-
rocratizar, acabar com a guer-
ra fi scal, diminuir o peso da 
tributação para as famílias de 
baixa renda, zerar o imposto 

de comida e remédio e, para o 
desenvolvimento industrial, 
zerar o de máquinas e equi-
pamentos. É uma proposta 
para dar poder aquisitivo ao 
mais pobre e fazer o Brasil 
crescer e gerar os empregos 
perdidos, além de trazer o 
progresso para a população 
brasileira”, explicou. A ideia 
é manter a carga tributária 
em torno dos atuais 35% 
(psdbnacamara).

Comissão conclui votação de destaques 
e reforma política pode ir a plenário

semana o texto base do relator, 
mas incluíram na proposta o 
voto majoritário, conhecido 
como distritão. Pela proposta, 
ganha o candidato que receber 
mais votos. O novo modelo va-
leria para as eleições de 2018 e 
2020, como uma transição para 
a adoção do voto distrital misto 
em 2022. O chamado distritão 
permite que deputados fede-
rais, estaduais, distritais e ve-
readores, antes eleitos de forma 
proporcional considerando os 

partidos e coligações, passem 
a ser escolhidos pelo número 
absoluto de votos.

Os deputados aprovaram a 
criação de um fundo público 
com a previsão de R$ 3,6 bilhões 
para fi nanciar as campanhas 
eleitorais a partir do ano que 
vem. Os parlamentares man-
tiveram também a sugestão 
de estabelecer um mandato 
temporário de 10 anos para 
ministros do Poder Judiciário 
(ABr).

Defesa insiste 
em novo 

pedido de 
prisão contra 

Aécio

Uma regra transitória para o reconhe-
cimento da condição de pessoas com 
defi ciência é um dos itens na pauta da 
Comissão de Direitos Humanos do Senado 
hoje (16). O projeto, do senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), cria mecanismos 
de avaliação que serão sufi cientes para a 
identifi cação da pessoa com defi ciência 
até a regulamentação defi nitiva pelo Poder 
Executivo. 

São laudos emitidos por profi ssionais 
habilitados para o reconhecimento de 
condições físicas, mentais, sensoriais ou 
funcionais que, em razão de barreiras 

físicas, normativas ou operacionais, su-
jeitem a pessoa a restrições no acesso a 
bens, serviços e espaços, limitando a sua 
participação plena e efetiva na sociedade e 
o exercício de seus direitos em igualdade 
de condições com os demais.

O senador argumenta que um dos as-
pectos mais relevantes dessa legislação é 
a adoção do conceito biopsicossocial de 
pessoa com defi ciência, pois isso refl ete 
o entendimento de que a defi ciência não 
é uma característica intrínseca de um 
indivíduo, e sim o resultado de limites e 
barreiras impostos pela sociedade; o que 

pode levar à exclusão explícita ou a falhas 
na inclusão de pessoas signifi cativamente 
diferentes de um padrão socialmente 
construído.

A proposição tem voto favorável do rela-
tor, senador Paulo Paim (PT-RS). Ele avalia 
que embora a questão seja importante 
para o governo, “nem sempre os processos 
relacionados a políticas públicas são desen-
volvidos com a celeridade que os grupos 
a que se destinam necessitam”. O projeto 
será votado em decisão terminativa, e se 
for aprovado peloPlenário, poderá seguir 
para análise da Câmara (Ag.Senado).

Regra para reconhecimento da condição de 
pessoa com defi ciênciaO plano de trabalho da CPI 

do BNDES foi apresentado, 
ontem (15), pelo relator da co-
missão, senador Roberto Rocha 
(PSB-MA). Foi concedida vista 
coletiva de 24 horas para que 
os parlamentares analisem o 
documento, que será votado 
hoje (16). Os trabalhos da CPI 
serão divididos em três fases: 
a primeira, do dia 21 ao dia 31 
de agosto, será para a reali-
zação de audiências públicas 
com especialistas. Na segunda 
fase, que será do dia 1º ao dia 
30  de setembro serão reali-
zadas as oitivas apresentadas 

pelos membros da Comissão. 
A terceira fase será dedicada 
para elaboração e votação do 
relatório.

Roberto propôs que a CPI 
investigue somente os fatos que 
forem objeto de requerimento 
aprovado pela comissão. O 
senador explicou que o reque-
rimento deve especifi car se a 
investigação será feita direta-
mente pela CPI ou, indireta-
mente, com o auxílio de outros 
órgãos públicos e ressaltou a 
importância do colegiado traba-
lhar com zelo nas investigações 
(Ag.Senado).

CPI do BNDES defi ne
plano de trabalho


