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As novas tecnologias e 
o combate à corrupção 

nas empresas

A - Fonte de Recursos 
O Panetone Irmã Dulce, principal fonte de recursos do Centro Educacional 
Santo Antônio, núcleo de educação das Obras Sociais Irmã Dulce, já começou 
a ser fabricado para atender à demanda do Natal. Até a primeira quinzena 
de dezembro, a expectativa do Centro de Panifi cação da entidade é produzir 
420 mil unidades, que serão distribuídas nas principais redes varejistas de 
Salvador e região, além de serem muito solicitadas por empresas para a 
composição de cestas natalinas para colaboradores e parceiros. Toda a renda 
obtida com a comercialização é revertida para a manutenção das atividades, 
localizado em Simões Filho, munícipio próximo a Salvador. As encomendas 
podem ser feitas pelos tels. (71) 3616-1265, 3616-1271 ou 3616-1250.

B - Espumante Brasileiro
O espumante Bueno Cuvée Prestige Brut D.O., da Bueno Wines, de Galvão 
Bueno, conquistou Medalha de Ouro, concedida aos espumantes que 
receberam notas de 88 a 91 pontos no 10º Concurso do Espumante Bra-
sileiro, realizado em Garibaldi, RS. Promovido pela Associação Brasileira 
de Enologia, o evento teve 308 amostras inscritas por 80 vinícolas de todo 
o Brasil. A avaliação foi feita por um júri formado por 53 profi ssionais 
entre enólogos, sommeliers e jornalistas especializados. O espumante 
Bueno Cuvée Prestige Brut D.O., produzido com uvas provenientes de 
Garibaldi, no Vale dos Vinhedos, é elaborado pelo método tradicional 
Champenoise. Entre outras premiações, conquistou o 27º lugar na lista 
dos 100 melhores espumantes na nona edição do “Challenge Euposia” 
realizado na Itália. Saiba mais em (www.buenowines.com.br).

C - Pharmapele no Sul
A rede de farmácias de manipulação Pharmapele escolheu Balneário 
Camboriú para inaugurar sua primeira franquia na região Sul. A rede de 
franquias já conta com 65 lojas nopaís. É especialista em medicamento 
individualizado e tem como diferencial uma linha dermocosméticos e 
nutracêuticos ambos industrializados que complementam o negócio 
de fórmulas manipuladas. A Pharmapele foi nomeada uma das cinco 
melhores franquias do Brasil pela revista Pequenas Empresas & Gran-
des Negócios e Fundação Getúlio Vargas, sendo a franquia número 1 
do Norte/Nordeste. Outras informações: (www.pharmapele.com.br).

D - Moedas Virtuais
A BitcoinTrade inicia suas operações no Brasil. Com a proposta de 
estabelecer um novo parâmetro para o mercado de moedas digitais, a 

empresa aposta em uma plataforma robusta para promover a evolução 
das negociações de bitcoins, criando um diferencial importante no 
segmento que, seguindo tendências globais, ganha cada vez mais força 
como uma das melhores opções do mercado de investimento. Objetivo 
ser a corretora mais avançada e mais segura para compra e venda de 
moedas digitais. A plataforma nasce oferecendo negociações de compra 
e venda de bitcoins e um de seus principais diferenciais é justamente 
ser a primeira do País a oferecer padrão de certifi cação PCI DSS, que 
prevê a proteção da privacidade dos usuários. Saiba mais em (www.
bitcointrade.com.br).

E - Video Vigilância 
A fi m de modernizar seu sistema de vídeo monitoramento, o Shopping 
Pátio Paulista adquiriu 436 câmeras IP e NVRs da Hikvision - fornecedora 
global de soluções e produtos de vídeo vigilância e segurança eletrôni-
ca. O projeto para monitoramento interno, externo e dos arredores do 
shopping envolveu equipamentos de diversos modelos para atender às 
necessidades específi cas de cada ambiente, resultando em um sistema 
mais ágil e inteligente, com monitoramento em tempo real e maior 
qualidade e nitidez das imagens. implantação do novo sistema foi feita 
pela World Net IP Call do Brasil, o que permitiu a possibilidade de inte-
gração com outros sistemas de automação já instalados. A implantação 
foi realizada em 130 dias, durante à noite.  

F - Cuidados para Idosos
O aumento da expectativa de vida do brasileiro está aumentando, segundo 
dados do IBGE o crescimento foi de 9,8% para quase 15% nos últimos 10 
anos. Diante desse cenário, a procura por cuidadores de idosos cresceu 
consideravelmente no país. A Home Angels, maior rede de franquias de 
cuidadores de pessoas do Brasil, foi criada para atuar junto à população 
que mais cresce no paí e, seu foco é prestar assistência emocional e física 
para que seus assistidos tenham uma vida completa e possam continuar 
usufruindo, com seus familiares, dos bons momentos da vida. A rede 
conta com mais de 160 unidades por todo o Brasil, tendo iniciado sua 
expansão através do modelo de franchising. Mais informações: (http://
homeangels.com.br/abra-sua-franquia.asp).

G - Desenvolvimento da Bioeconomia
As estratégias e políticas que o Brasil e a Alemanha estão adotando 
para desenvolver a bioeconomia, bem como os avanços da ciência e 

tecnologia na área, estarão na pauta das discussões do 6º Diálogo Brasil-
-Alemanha de Ciência, Pesquisa e Inovação, nos dias 8 e 9 de novembro, 
com a participação de pesquisadores renomados, tomadores de decisão 
e representantes de empresas de ambos os países, e que acontece na 
sede da Fapesp (Rua Pio, XI, 1500, Alto da Lapa). O tema é “Bioeco-
nomy: Research and Innovation Shaping the New Biobased Economy”. 
A abertura contará com a presença do presidente da Fapesp, José Gol-
demberg; da diretora do DWIH-SP, Martina Schulze; do embaixador da 
Alemanha, Georg Witschel; e do chefe de Assuntos Internacionais do 
MCTIC, Luís Felipe Fortuna. Programação e inscrições: (www.fapesp.
br/eventos/6dialogue). 

H - Resolução de Confl itos  
O Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem realiza, nos dias 9 e 10 
de novembro, no Centro de Convenções Firjan, no Rio de Janeiro, o I 
Congresso Internacional CBMA de Mediação - o que  sabemos e o que 
ainda devemos aprender. O evento trará ao debate temas atuais ligados 
à Mediação, contando com a colaboração de especialistas brasileiros e 
estrangeiros. A programação destaca temas relevantes no atual estágio 
da resolução de confl itos no Brasil, permitindo o aprofundamento dos 
debates com temas como  Aspectos Culturais na Mediação Internacio-
nal; Desenho de sistemas - Confl itos de massa; Responsabilidade Civil e 
Ouvidoria. Informações e inscrições: (eventos@cbma.com.br).

I - Giraffas com Descontos
Cupons de desconto em estabelecimentos comerciais são febre em 
muitos países do mundo e ganharam ainda mais força no Brasil. Visando 
este mercado lucrativo, a rede de restaurantes Giraffas - considerada 
a 4º maior franquia na praça de alimentação e líder em pratos rápidos 
no País – acaba de fechar uma parceria inédita com a Cuponeria, maior 
plataforma de cupons do Brasil, e oferecerá descontos de até 50%. As 
promoções serão válidas a partir do dia 1º de novembro e contemplarão 
pratos, combos e sanduíches da rede. Para adquirir o desconto, basta 
entrar no site (www.cuponeria.com.br), localizar o cupom e apresentá-
-lo de forma digital ou impresso em um restaurante participante. Mais 
informações: (www.giraffas.com.br).

J - Buda Shakyamuni
A partir do dia 2 de novembro, milhares de budistas e não-budistas de 
todo o mundo estarão reunidos no Centro de Meditação Kadampa Brasil, 
um enorme Templo construído em 2010 em Cabreúva, que é conside-
rado o maior da Tradição no mundo. Na ocasião - o Festival Brasileiro 
de Dharma -, praticantes e simpatizantes da meditação irão receber, do 
monge inglês e diretor espiritual geral da Nova Tradição Kadampa, Gen 
la Kelsang Khyenrab, bênçãos especiais para a prática do Tantra Ioga 
Supremo, que são ensinamentos incomuns dados por Buda Shakyamuni há 
2.600 anos a poucos discípulos, e foram propagados sigilosamente entre 
grandes mestres e praticantes desde então. Haverá tradução simultânea. 
Mais informações e a programação completa: (www.budismo.org.br). 
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O Panetone Irmã Dulce, principal fonte de recursos do Centro Educacional 
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Atos de corrupção e 

outros desvios são cada 

vez mais difíceis de 

serem perpetuados sem 

deixar rastros digitais

Os avanços na tecnologia 
ampliaram a capacida-
de das empresas pros-

pectarem cada vez mais infor-
mações sobre a ocorrência de 
atos ilícitos em seu ambiente 
e interfaces, potencializando a 
descoberta destas irregulari-
dades e a condução efetiva das 
investigações. Nesta realidade, 
o Big Data e o Data Analytics 
contribuem de forma relevante 
nas estruturas de controle e 
investigações. 

Estas tecnologias processam 
e analisam dados capturados 
de diferentes origens, tornan-
do-se uma rica fonte para o 
desenvolvimento de análises 
preditivas e correlações, além 
de trazerem ganhos para a efi -
cácia dos esforços de apuração 
das irregularidades.

Assim como o mapeamento 
de dados na internet, por meio 
de buscas automáticas ou ma-
nuais de conteúdos disponíveis 
nas redes sociais, marketpla-
ces, como o Mercado Livre, e 
órgãos públicos e privados de 
informação, permitem o enten-
dimento de diversos aspectos, 
dentre eles, o perfi l compor-
tamental e o estilo de vida do 
investigado fora do ambiente 
corporativo. É possível analisar 
suas redes de relacionamentos, 
situação patrimonial, posição 
societária, histórico judicial 
e até sua presença em listas 
de restrições fi nanceiras ou 
governamentais.

Logs de acesso físico, varre-
dura de arquivos em rede, aná-
lise forense de discos rígidos e 
celulares, além da análise de 
imagens de circuito interno de 

TV são também outras fontes 
de dados digitais disponíveis 
que ajudam as organizações 
a detectarem o ato ilícito de 
seus colaboradores. Inclusive 
contando com a ação de de-
nunciantes, de dentro ou fora 
do ambiente de trabalho, que 
podem encaminhar ao canal de 
denúncias da empresa evidên-
cias em formato digital, como 
gravações de áudio, vídeo e 
fotos.

Por falar em canal de de-
núncia, a ferramenta pode ser 
o primeiro passo das compa-
nhias no combate à corrupção. 
Com o apoio da internet, dos 
smartphones e das conexões 
globais de dados e telefonia o 
canal interliga o denunciante 
com a estrutura especializada 
de captação de denúncia, agi-
lizando a etapa de investigação 
sem risco de exposição do 
denunciante. 

A Odebrecht, por exemplo, 
reforçou o seu compliance ao 
terceirizar o Linha de Ética, 
um canal dedicado a receber 
relatos e denúncias de compor-
tamentos não éticos e violações 
às políticas internas, regras e 
legislações.

Todas estas tecnologias já 
estão disponíveis e outras es-
tão em plena evolução. Quando 
empregadas com inteligência, 
expandem a capacidade de 
combate à corrupção e outras 
irregularidades nas empresas, 
promovendo inibição, maior 
segurança e facilidade para o 
registro de denúncias e para 
a detecção de sinais suspeitos 
e coleta de evidências. Tudo 
isso maximiza a capacidade de 
gestão e atuação preventiva e 
investigativa das organizações.

(*) - É sócio-diretor da ICTS Outsourc-
ing, empresa de serviços relaciona-

dos à gestão de riscos e compliance 
(ictsoutsourcing.com.br).

Cassiano Machado (*)

O empresário do comércio está mais confi ante tanto em relação 

ao momento atual quanto em relação ao futuro.

Com essa, que é a segunda 
alta consecutiva, o indi-
cador registra o maior 

nível desde agosto de 2014 
(quando alcançou 92,7 pontos).

Segundo a FGV, o empresário 
do comércio está mais confi ante 
tanto em relação ao momento 
atual quanto em relação ao fu-
turo. O Índice de Expectativas, 
que avalia as opiniões sobre os 
meses seguintes, teve uma alta 
de 4,1 pontos e atingiu 99,2 
pontos. Já o Índice da Situação 
Atual, que avalia as opiniões dos 
empresários sobre o momento 
presente, subiu 2,3 pontos e 
alcançou 86,2.

De acordo com o coordenador 

Visão na nova 
era da China 
é positiva 
para o Brasil

Ao assumir o segundo man-
dato, o presidente da China, 
Xi Jinping, confi rma o mesmo 
caminho iniciado em 2012, 
quando o gigante asiático re-
forçou a política de abertura 
para o mundo. “Isso é um sinal 
muito positivo para o Brasil. 
Por quase uma década a China 
tem sido o principal mercado 
de destino das exportações 
nacionais. Além disso, o país 
tem trazido ao Brasil mais de 
USD 52 bilhões de investi-
mentos diretos anunciados em 
diversos setores da economia 
brasileira como óleo e gás, 
energia, infraestrutura, tec-
nologia, entre outros”, afi rma 
o diretor da KPMG no Brasil, 
responsável pela prática chi-
nesa, Daniel Lau.

Segundo o executivo, ao 
mesmo tempo, a transforma-
ção econômica da China cria 
oportunidades para as empre-
sas brasileiras aumentarem a 
presença na Ásia. “Este ano, a 
China pretende adicionar mais 
de USD 650 bilhões ao seu PIB. 
E para participar das diversas 
oportunidades que se surgem 
todos os dias, é preciso criar 
ou fortalecer o seu guanxi, que 
é a rede de relacionamento. 
Para isso, é preciso visitar o 
país, fazer contatos e criar 
amizades duradouras”, analisa 
Lau (KPMG).
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Confi ança do comércio subiu 
3,3 pontos em outubro

O Índice de Confi ança do Comércio, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cresceu 3,3 pontos 
na passagem de setembro para outubro e atingiu 92,5 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos

maio passou completamente 
e de que os indicadores de 
confi ança do setor retomam a 
tendência de alta do início do 
ano”, afi rmou, em referência 
às denúncias dos executivos 
do grupo J&F, Wesley e Jo-
esley Batista, que gravaram 
o presidente Temer e outras 
autoridades, o que deu início 
a investigação por suspeita de 
corrupção passiva e impactou 
o mercado.

“O movimento sugere que 
o segmento segue em recu-
peração lenta, sob infl uência 
da infl ação baixa e do ciclo de 
redução das taxas de juros”, 
completou Tobler (ABr).

da pesquisa, Rodolpho Tobler, a 
alta do índice nos últimos dois 

meses “reforça a percepção de 
que o efeito da crise política de 

A Associação Brasileira do 
Alumínio (Abal) e a Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes 
de Latas de Alumínio (Abra-
latas) anunciam que o país 
reciclou 280 mil toneladas de 
latas de alumínio para bebi-
das, das 286,6 mil toneladas 
disponíveis no mercado em 
2016. Com isso, o índice de re-
ciclagem de latas de alumínio 
para bebidas atingiu 97,7%, 
mantendo o Brasil entre os 
líderes mundiais desde 2001. 

De acordo com o coorde-
nador do Comitê de Merca-
do de Reciclagem da Abal, 
Mario Fernandez, este é um 
segmento cada vez mais re-
presentativo para a indústria, 
sociedade e meio ambiente. “A 
lata de alumínio para bebidas, 
cujo consumo chega a 110 
unidades por brasileiro, anu-
almente, responde por quase 
50% do volume de sucata de 
alumínio recuperada no ano”.

Brasil reciclou 280 mil toneladas 
de latas de alumínio em 2016

Em 2016, a coleta de latas 
de alumínio para bebidas foi 
responsável por injetar R$ 947 
milhões na economia nacional, 
contribuindo com a geração 
de renda e de empregos para 
milhares de catadores de ma-
teriais recicláveis. Para Renault 
Castro, presidente-executivo 
da Abralatas, a estabilidade 
do índice, próximo a 100% 

nos últimos 10 anos, confi r-
ma o sucesso do modelo de 
reciclagem da lata e aponta 
um importante diferencial 
competitivo da embalagem 
sobre suas concorrentes. 
“Em tempos de aquecimento 
global, quando se busca uma 
economia de baixo carbono, 
esta é uma grande vantagem” 
(Fontes: Abal e Abralatas).

A maior parte dos candidatos que vão fazer o 
Enem deste ano tem mais de 20 anos. Os partici-
pantes com idade entre 21 e 30 anos representam 
31,3% do total de candidatos e outros 13,8% têm 
entre 31 e 59 anos. Na faixa dos 20 anos estão 7,8% 
dos inscritos e 0,17% tem mais de 60 anos. Em 
2017, o Enem terá a participação de 6,73 milhões 
de estudantes em todo o país.

Entre os candidatos mais jovens, 5,8% têm 16 anos, 
15,2% têm 17 anos, 13,9% têm 18 anos e 10% têm 
19 anos. Só 1,7% tem menos de 16 anos. Os dados 
foram divulgados pelo Inep, repsonsável pela aplicação 
do exame. Em relação à situação de ensino, 63,5% 

Maioria dos candidatos do Enem 2017 tem mais de 20 anos
dos inscritos já concluíram o ensino médio, 26,5% 
terminam este ano e 8,9% só depois de 2017. Esse 
último grupo é dos chamados “treineiros”, ou seja, 
participantes que fazem o exame como auto-avaliação.

Seguindo a tendência dos últimos anos, as mu-
lheres são maioria (58,6%) entre os inscritos no 
Enem. O número é maior do que o do ano passado, 
quando as candidatas femininas representavam 
58% do total. De acordo com declaração na ins-
crição, 46,9% dos participantes são da cor/raça 
parda, 35% branca, 13,3% preta, 2,3% amarela 
e 0,7% indígena. Outros 1,9% dos inscritos não 
declarou a informação (ABr).
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