
A ascensão do ex-

juiz Sérgio Fernando 

Moro ao Ministério da 

Justiça indica que os 

temas relacionados com 

compliance, lavagem 

de dinheiro, crime 

organizado, dentre 

outros, ganharão ainda 

mais relevância na 

República

Por certo, o Brasil per-
corre caminho de in-
tegração internacional 

no trato estatal desses temas, 
o que requererá ainda mais 
atenção das empresas em 
relação ao ordenamento legal 
e de melhores práticas de 
seus negócios, bem como a 
adequação do comportamento 
de seus administradores a esse 
novo ambiente.

Há que se notar que o de-
nominado direito penal empre-
sarial, bem como, as políticas, 
padrões e controles preven-
tivos de compliance terão de 
se tornar cada vez mais oper-
acionais, integrados de forma 
estruturada e “natural” aos 
negócios das empresas. Dar 
tratamento de área não-oper-
acional para o compliance é 
erro que deve ser evitado da 
parte dos administradores das 
empresas. 

A estruturação das normas 
e práticas de compliance, a 
inserção destas no sistema de 
controles das empresas, ex-
ecução por parte das áreas e, 
especialmente, pelas pessoas, 
devem ser entendidas como 
parte integrante dos negócios e 
da vida empresarial. Se aceita a 
premissa de que o compliance 
tem natureza essencialmente 
operacional é razoável imag-
inarmos que essa área tenha 
as linhas de autoridade e 
responsabilidade com outras 
áreas operacionais. 

Mas, a qual estrutura ela 
estará inserida? Finanças? 
Jurídico? Essas perguntas são 
muito comuns de serem feitas 
durante o período de imple-
mentação ou restruturação 
do compliance das empresas. 
Aqui, é preciso registrar que 
independentemente da “local-
ização geográfi ca” da área de 
compliance é necessário que 
esteja assegurado que todas 
as atividades operacionais 
nas quais cabe aplicação de 
normas e práticas estejam 
devidamente integradas às 
pretensões e necessidades 
empresariais e de compliance. 

Não se trata, com efeito, de 
tarefa simples, vez que implica 
na adequação das políticas, dos 
padrões e dos controles inter-
nos à essa (nova) realidade. 

Há que se lembrar que, nesse 
diapasão, a área de compli-
ance deve reunir capacitações 
técnicas bastante holísticas: 
vai dos aspectos jurídicos até 
às variáveis de tecnologia da 
informação, passando por 
treinamento e comunicação. 
Compliances que não são ca-
pazes de comunicar e interagir 
com o todo o corpo da empresa 
tendem a fracassar ou ver mit-
igada a sua atuação.

De outro lado, fraudes e 
investigações internas ne-
cessitam estar insuladas das 
operações empresariais e de-
vem responder às estruturas 
superiores da governança cor-
porativa, preferencialmente ao 
Conselho de Administração 
via seus comitês de assesso-
ramento. Essas atividades 
são desgastantes e inquietam 
pessoas de forma horizontal e 
vertical. 

É parte dos talentos req-
ueridos nessas atividades a 
capacidade de evitar a menor 
contaminação do ambiente 
de negócios, muito embora 
seja essencial que tais investi-
gações de fraudes e corrupção 
sejam efetivas e que punam e 
corrijam os erros cometidos. 
Nesse sentido, o peso dos as-
pectos jurídicos é bem maior, 
pois isso é fator de redução 
de riscos na execução das 
investigações, bem como nas 
negociações eventuais com au-
toridades brasileiras e alhures. 

A separação (interna ou 
externa à área de compli-
ance) dessas atividades é 
recomendável, bem como a 
equipe tem de ser composta 
por advogados e outros profi s-
sionais que possam tornar 
as apurações mais procedi-
mentais. Também o reporting 
interno e externo requer cui-
dados mais apurados, seja de 
matéria, seja de forma, inclusa 
a jurídica.

Por fi m, é preciso alinhamen-
to próximo e intenso da área 
de compliance com a gestão 
de riscos. Essa talvez seja a 
melhor forma de discutir o 
todo do planejamento e das 
ações da área, vez que essa 
interação dá chance de entend-
er as entranhas das operações 
empresariais. 

Em tempos de Sérgio Moro 
no ministério federal o maior 
erro que pode ser cometido 
pelas empresas é tratar a área 
de compliance como atividade 
chata e extraordinária. Bons 
gestores entendem que é 
melhor cuidar que remediar. 
Não é mesmo?

(*) - É sócio do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de direito 

societário, mercado de capitais e 
governança corporativa

(francisco.petros@ffl  aw.com.br).

Moro no ministério, 
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Ao analisar esses números, 
surge a questão: como 
fazer uma gestão fi nan-

ceira efi ciente? A resposta é 
simples: usar uma ferramenta 
automatizada de gestão.

E foi exatamente isso que 
fez Vitor Crespo Cordeiro, 
proprietário de uma loja de 
artigos esportivos e de vestu-
ário. Segundo ele, os recursos 
tecnológicos sempre foram par-
te integrante da administração 
fi nanceira de sua empresa, mas 
uma difi culdade concreta era 
manter a efi ciência, especial-
mente nas vendas efetuadas 
por cartão de crédito.

“Sempre recorri à tecnologia 
para fazer a gestão fi nanceira do 
negócio. Mas havia problemas 
com vendas em operações re-
alizadas por cartão de crédito”, 
diz. Cordeiro conta que 80% das 
vendas feitas em seu estabeleci-
mento são na modalidade crédi-
to. “Já tive prejuízo com vendas 
canceladas, com mensalidades 
de máquinas e com duplicidade 
e taxas de operação de vendas 
com cartão, que foram cobradas 
a mais”, relata.

A difi culdade de Cordeiro no 
controle das vendas por cartão 
é compartilhada por outros pe-
quenos empresários. Pesquisa 
realizada pelo Sebrae Nacional 
revela que 44% dos empreen-
dedores aceitam o cartão de 
crédito e débito como forma 
de pagamento, mas somente 

Varejistas recorrem à tecnologia 
para reduzir perdas com cartão

Mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas estavam inadimplentes em junho, o equivalente a 
um crescimento de 9,5% com relação ao mesmo mês de 2017, indica estudo da Serasa Experian

controle manual para encontrar 
divergências no recebimento 
das vendas feitas por cartão 
ou nas taxas cobradas pelas 
administradoras. 

Para solucionar os seus pro-
blemas, Viviane buscou uma 
ferramenta que automatizasse 
a gestão de sua empresa. “A 
tecnologia envolvida nessa 
solução permite importar e 
analisar arquivos de várias 
fontes, seja das operadoras de 
cartão ou dos próprios bancos”, 
diz Viviane. De acordo com ela, 
o recurso possibilita visualizar 
exatamente as vendas feitas 
por cartão e identifi car se ela 
foi reconhecida e se o valor será 
recebido. “Caso tenha alguma 
divergência, seja de não paga-
mento ou de taxas cobradas 
em excesso, é possível detectar 
de forma imediata”, afi rma a 
empresária.

O sócio fundador da Finanças 
360º ressalta que, ter essa visão 
ampla do negócio, é primordial 
para uma gestão financeira 
eficiente, sobretudo para o 
pequeno varejista, que possui 
margens mais estreitas. “É 
fundamental que o empresário 
saiba o que está acontecendo no 
seu negócio e, com a conciliação 
automática, o gestor consegue 
fazer um processo que lhe to-
maria muito tempo e tiraria o 
foco da sua operação”, aponta. 

Fonte e mais informações: 
(www.fi nancas360.com.br).

16,5% usam recursos tecno-
lógicos, como computadores 
ou dispositivo móveis, para 
registrar essas receitas.

O dado é mais preocupan-
te quando se verificam os 
prejuízos que ocorrem nas 
transações. Estima-se que 3% 
das vendas feitas com cartões 
podem ser perdidas por equí-
vocos e falhas nos sistemas das 
operadoras. Isto ocorre por 
erros em conciliar as vendas 
efetuadas no crédito e débito. 
É justamente nesse ponto da 
gestão que os empresários 
devem dedicar mais atenção, 
explica Henrique Carbonell, 
sócio-fundador da Finanças 
360º, empresa especializada 
em gestão fi nanceira para o 
pequeno e médio varejo. 

Segundo ele, diversas lojas 
fecham suas portas, não porque 
as vendas estavam em queda, 

mas por total descontrole de 
gestão financeira”, afirma. 
Para ele, é essencial realizar 
a conciliação das vendas por 
cartão, ou seja, o controle nessa 
modalidade. “Caso contrário, o 
empresário não terá uma real 
visão de fl uxo de caixa, o que 
afetará a lucratividade, em 
virtude de perdas fi nanceiras 
e inefi ciência operacional”, diz 
ele. Para o executivo, “a con-
ciliação automática de cartões 
permite ao gestor reduzir suas 
perdas fi nanceiras que, sem 
controle, se tornam invisíveis”, 
afi rma.

Para automatizar a gestão de 
vendas de sua loja, a empresária 
Viviane Burger também inves-
tiu em tecnologia. Proprietária 
de uma franquia especializada 
em artigos de moda praia, 
Viviane relata que é extrema-
mente complexo. Realizar o 
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Novo governo pode criar 
Ministério da Cidadania
O futuro chefe da Casa Civil e ministro que coordena a transição do 

governo de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, anunciou na quarta-feira 
(14) que será criado um Ministério da Cidadania. Em entrevista a 
uma rádio, Lorenzoni disse que a nova pasta deve integrar as áreas 
de direitos humanos, desenvolvimento social e políticas de combate 
às drogas. 

Hoje em dia, o governo brasileiro mantém o Ministério do Desen-
volvimento Social e o Ministério dos Direitos Humanos. Voltando atrás 
sobre a polêmica de extinguir o Ministério do Trabalho, Lorenzoni disse 
que existe a possibilidade do novo superministério incluir também 
a pasta. “O Ministério do Trabalho fi cará junto com a ‘produção’ ou 
vai para um outro ministério chamado de Cidadania, que aí tem lá o 
Desenvolvimento Social, os Direitos Humanos”, informou (ANSA).

Revólver
de presente
a funcionários
no Natal

Uma pequena empresa do 
estado de Wisconsin, no norte 
dos Estados Unidos, decidiu 
dar um revólver de presente 
natalino aos seus 16 funcioná-
rios. O proprietário da empresa, 
Ben Wolfgram, disse à imprensa 
local que o presente é uma 
forma de promover a segurança 
pessoal. “Acho que será muito 
bom ter todo nosso pessoal 
armado”, disse o proprietário da 
BenShot, que fi ca em Horton-
ville, a 160 km de Milwaukee, 
principal cidade do estado de 
Wisconsin.

Considerando o principal 
produto vendido pela BenShot, 
o presente não foi inusitado. 
O carro-chefe da empresa é 
comercializar artigos de vidro, 
como jarras e copos, que têm 
incrustados uma bala. O slogan 
da empresa, por sua vez, é 
“beba como um lutador”. Wol-
fgram não se preocupa com um 
possível incidente entre seus 
funcionários armados, muitos 
deles veteranos de guerra. 
“Nossa equipe é pequena, todos 
se conhecem bem”, garantiu.

Wisconsin tem anteceden-
tes recentes de episódios de 
violência com armas de fogo, 
quando um funcionário de uma 
companhia de informática da 
cidade de Middleton feriu qua-
tro companheiros de trabalho 
e foi posteriormente morto por 
policiais. Como condição para 
receber o presente, todos os 
empregados têm que passar 
por um teste de segurança do 
uso de armas de fogo, inclusive 
os ex-integrantes das Forças 
Armadas dos EUA.

Segundo a imprensa local, 
a maioria dos funcionários da 
BenShot disse ter fi cado “en-
tusiasmada” com o presente, 
inclusive alguns que nunca 
dispararam uma arma em suas 
vidas (Agência EFE).

Pilar Moretzsonn (*)

Você sabia que já está 
conectado aos seus futuros 
sócios, parceiros, clientes e 
contratos?

Suas redes sociais já pos-
suem várias informações e 
contatos que te permitem 
alimentar bons relacionamen-
tos tanto pessoais, quanto 
profi ssionais. E, muitas vezes 
não damos a devida impor-
tância para estas redes que 
foram criadas, seja depois de 
um encontro ou depois de 
um evento que você tenha 
participado. Mas ali está sua 
verdadeira mina de ouro!

O importante é criar uma 
rede de confi ança em que as 
pessoas que estejam conecta-
das a você tenham os mesmos 
propósitos ou a mesma vonta-
de de crescer, de expandir e 
de alcançar algo maior tanto 
para elas com para fi ns pro-
fi ssionais… e, juntos!

Uma rede de relacionamen-
tos pode funcionar como uma 
rede de pesca, onde todos os 
nós, todas as conexões são 
muito importantes. Se, por 
algum motivo, um nó se desfaz 
o funcionamento da rede e a 
sua atividade fi m, que neste 

Networking – saiba como 
usar o seu

caso é a pesca, fi cam prejudica-
dos. Talvez, ali naquele ponto, 
os peixes comecem a escapar. 

Analogamente, quando fala-
mos de uma rede de relacio-
namento que se desconecta, 
que se torna vulnerável, nossos 
clientes começam a escapar e se 
distanciar. Claro que mudanças 
podem acontecer ao longo do ca-
minho, mas é importante que na 
sua rede essas conexões sejam 
difíceis de serem rompidas para 
que as pessoas estejam juntas 
ou querendo algo em comum, 
tanto para elas quanto para você. 

Todos nós temos uma rede, 
que pode ser de amigos que se 
tornam parceiros de trabalho, 
de parceiros que se tornam 
clientes. Esta rede pode ser 
trabalhada para que você não 
vá muito longe para encontrar 
as pessoas certas.

É importante que as pessoas 

entendam que networking 
não é só uma troca de cartões 
para oferecer serviços. Longe 
disso! Networking é você en-
tender o que tem de melhor 
e o que a outra pessoa tem 
de melhor para que juntos 
saibam como podem se aju-
dar e, a partir daí, criar uma 
parceria de trabalho ou uma 
oferta de serviços ou algo novo 
que possa agregar a todos 
os que estão se conectando 
neste networking. Tanto você 
quanto a outra pessoa têm 
algo a agregar, por isso, ouvir 
sua rede é muito importante.

Networking tem que ser 
uma troca verdadeira e sua 
rede tem que ser forte para 
que você possa confi ar nela e 
ela em você!

(*) - É Especialista; Consultora 
de Comunicacão/CEO na DDE 

Comunica.

Ricardo Gorski (*)

Com a correria característica do nosso século, 
ter tempo virou um luxo para poucos. 

As meras 24 horas do dia têm que ser muito 
bem administradas para que haja equilíbrio entre 
todas as áreas da vida: trabalho, família e descanso. 
Neste contexto, conseguir que alguém pare, ainda 
que por alguns minutos, e preste atenção no que 
uma empresa tem para dizer é um grande desafi o. 

Não à toa que empresas dedicam, pelo menos, 5% 
de todo seu faturamento para ativações de marke-
ting, divulgação e comunicação com o objetivo 
de conquistar o concorrido tempo de atenção do 
cliente. Dessa maneira, ao se conseguir um minuto 
de sua atenção, este tempo deve ser tratado com 
todo o valor que merece: com respeito, objetividade, 
resolutividade e dedicação. Mas, se por um lado 
as empresas disputam acirradamente o tempo de 
seus consumidores, por outro, falham ao aproveitar 
possibilidades em que a atenção lhes é dada. 

Um exemplo é o tempo do cliente em contato com 
uma central de atendimento. Ao entrar em contato 
com um serviço de atendimento ao consumidor, o 
cliente está interessado em ouvir o que a empresa 
tem para apresentar, fazendo deste momento 
uma oportunidade estratégica para a criação de 
uma ótima experiência. No entanto, este tempo 
considerado precioso, acaba desperdiçado entre 
transferências de setores, gravações de espera, 
solicitações repetidas e diversas burocracias que 
acabam  gerando uma quebra gigante de expec-
tativa.

Se quantifi carmos, em valores fi nanceiros, o valor 
de cada minuto do cliente para o negócio, percebe-

remos que jogamos pilhas de dinheiro pela janela 
ao fazê-lo esperar e ao desperdiçar o seu tempo. 
Esse cenário pode ser ainda mais prejudicial em 
um momento de pós-venda ou até mesmo de su-
porte - momentos em que o cliente pode não estar 
amplamente satisfeito com o que lhe foi oferecido 
pela empresa. Em larga escala e dependendo do 
momento da compra, ele pode acabar procurando 
organizações de direito do consumidor.

Como fazer, então, para garantir que esses mo-
mentos tempo sejam produtivos para a empresa 
e, principalmente, para o cliente? Efi ciência é a 
palavra-chave para minimizar esse o desperdício 
de tempo - cujo motivo, em grande parte das 
situações, é fruto de problemas técnicos, como 
falhas de sistema, ferramentas desatualizadas ou 
até processos redundantes - como, por exemplo, 
repetir o CPF mais de uma vez para resolver um 
problema.

Nesse ponto, investir em tecnologias que garan-
tam efi ciência, acelerando e otimizando processos, 
é uma necessidade não só de custos, mas também 
de qualidade da interação entre consumidor e co-
laborador. Ao diminuir o desperdício do tempo, o 
funcionário tem mais possibilidades de entender 
a necessidade do cliente, encantá-lo e também 
sair mais cedo para aproveitar o seu tempo como 
desejar. 

Proporcionar uma boa experiência ao cliente 
signifi ca consumidores felizes, funcionários satis-
feitos e prosperidade do negócio.

(*) - Atuou no desenvolvimento de projetos para setores 
de varejo, educação, fi nanceiro, call center, saúde em 

empresas e instituições.  É diretor geral da iLink
(www.ilinksolutions.com.br). 

Quanto custa o tempo?

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ADRIANO CALIXTO DO NASCIMENTO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Clemente do Nascimento e de Elizete 
Calixto de Lacerda Nascimento. A pretendente: JULIANA DALLANA LE SENECHAL, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 25/01/1989 residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauricio 
Lins Le Senechal e de Marcia Regina Dallana Le Senechal.

O pretendente: MARCELO JOSÉ BIZARRO, profi ssão: agente funerario, estado Civil: 
divorciado, naturalidade: Bebedouro, SP, data-nascimento: 09/03/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Admir Bizarro e de Aparecida Paixão Cemolin 
Bizarro. A pretendente: ROSANA FONSECA DA SILVA, profi ssão: meio ofi cial 
de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/10/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Tavares da Silva 
e de Geralda Fonseca da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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