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OPINIÃO

Quanto vale uma 
delação?

É inegável que o 

instituto da delação 

premiada ganhou 

relevância no Brasil

A partir de delações pre-
miadas, políticos e em-
presários do alto esca-

lão foram para a cadeia. Mas 
pergunta-se: a delação, que 
precisa ser voluntária, pode 
ser estimulada ou fi nanciada? 
Essa indagação surge devido 
ao chamado “Programa de 
Incentivo à Colaboração”, no 
qual ex-funcionários de em-
presas envolvidas em casos de 
corrupção, recebem propostas 
de elevadas indenizações, para 
que formalizem acordos de 
colaboração premiada.

Neste programa, o ex-funcio-
nário que colaborar, receberá 
certa quantia mensal, por vá-
rios anos, como recompensa 
por sua colaboração, e, sur-
gindo “assuntos confi denciais” 
que devam ser revelados, se 
obriga a informar previamente 
a empresa, para que esta possa 
tomar as “medidas de proteção 
e reparação adequadas”.

Justificou-se a inciativa 
deste programa de incenti-
vo, porque apenas antigos 
administradores detinham 
as informações completas de 
interesse das autoridades, e, 
caso decidissem não cooperar 
com as investigações, o resul-
tado poderia ser a “quebra” da 
empresa, pela possível conde-
nação por improbidade, além 
de elevadas multas de até 80% 
de seu patrimônio.

Na verdade, o “Programa 
de Incentivo à Colaboração”, 
estimula financeiramente 
a realização de acordos de 
cooperação pelos antigos ad-
ministradores, possibilitando 
a celebração de acordo de 
leniência da empresa com as 
autoridades públicas, assegu-
rando a continuidade dos seus 
negócios.

Existem argumentos con-
trários a essa iniciativa, que 
advertem que o delator estaria 

recebendo uma dupla premia-
ção, pois, além do benefício da 
redução da pena no acordo 
com o MP, também receberia 
certa quantia, ou que, ao pre-
miar pessoas que cometeram 
crimes, a empresa estaria pre-
miando o próprio crime, uma 
vez que, os acordos de delação 
existem para ressarcir os lesa-
dos e não os autores de crimes. 
Argumentam alguns que, por 
estar sendo indenizado, o 
delator poderia não informar 
tudo que tem conhecimento, 
para não desagradar a empresa 
que lhe paga.

Apelidou-se essa iniciativa 
de “delação fi nanciada”, que 
não é ilegal, pois não possui 
nenhum tipo de previsão 
legal proibindo-a. Todavia, 
há quem sustente que, esta 
delação, com pagamento de 
indenização, comprometeria 
o requisito da voluntariedade 
do colaborador (conforme 
previsto no caput do art. 4º da 
Lei 12.850/13), acarretando 
sua eventual anulação.

Por outro lado, o argumento 
favorável a esta prática, tem 
viés social, pois, estimulando-
-se os acordos de delação e 
de leniência, os crimes seriam 
punidos, preservando-se as 
empresas, e nelas, os empre-
gos que gera e a arrecadação 
tributária que propicia.

Portanto, embora seja uma 
realidade, a questão ainda 
suscita muitas dúvidas entre 
os juristas, especialmente pelo 
fato da utilização do instituto 
da delação premiada ser tão re-
cente em nosso ordenamento 
jurídico, fazendo surgir ques-
tões complexas e controversas, 
como neste caso da “delação 
fi nanciada”, exigindo dos ope-
radores do Direito seu constan-
te aperfeiçoamento, sempre 
observando-se as garantias 
individuais dos cidadãos e a 
busca da Justiça.

 
(*) -  Advogado Criminalista, 

Mestrando em Direito Penal na USP, 
pós-graduado em Processo Penal 

pela Universidade de Coimbra, com 
Especialização pela Universidade de 

Castilla-La Mancha.
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News@TI
webinar sobre a transformação do RH com a 
utilização de Inteligência Artifi cial

@A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de 
soluções de negócios baseadas em tecnologia, promove a webinar 

“Inteligência Artifi cial: Identifi que o candidato ideal para sua empresa” 
com o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da companhia, 
Alex Winetzki. O evento será realizado no dia 19 de junho, a partir 
das 10h. Os interessados poderão se inscrever em (https://register.
gotowebinar.com/register/4998016320532716555). 

Uninter promove curso intensivo sobre 
empreendedorismo e inovação em Boston

@De 22 a 28 de julho, empreendedores e estudantes terão a 
oportunidade de fazer uma imersão sobre empreendedorismo 

e inovação dentro do campus do Lasell College em Boston, cidade 
onde o Grupo Educacional Uninter juntamente com o International 
Entrepreneurship Center (IEC) oferece um programa internacional 
de uma semana com palestras de professores e especialistas em 
negócios do mundo todo. O curso é voltado para estudantes e pro-
fi ssionais das áreas de Administração, Negócios e Marketing, além de 
empreendedores, empresários e gestores de empresas e comunidade 
em geral. O único pré-requisito é ter domínio da língua inglesa (www.
uninterusa.com). 

My Inova Summit

@As mulheres ocupam apenas 20% dos postos de trabalho em 
tecnologia no Brasil, segundo dados divulgados pela Softex 

(Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro), 
no Observatório Softex 2019 – Persona TI: Caracterização do Pro-
fi ssional de TI no Brasil. De acordo com o levantamento, em 2007 as 
mulheres ocupavam 21.253 vagas de emprego de Core TI (setores 
econômicos tipicamente de TI) e, em 2017, esse número aumentou 
para 40.492. No entanto, o número de homens aumentou ainda mais 
nesse período, passando de 67.106 para 163.685. Dessa forma, a 
participação da mulher nas áreas de tecnologia diminuiu, já que em 
2007 representava 24% do total e em 2017 apenas 20%. No setor de 
TI - In House (outros setores que não aqueles considerados tipica-
mente de TI) o movimento foi o mesmo: em 2007, 23% dos postos de 
trabalho em tecnologia eram ocupados por mulheres, mas em 2017 
essa porcentagem caiu para 20%. Eram 47.454 mulheres e, 10 anos 
depois, esse número subiu para 61.420. Mas, o número de homens, 
por sua vez, passou de 155.558 para 249 mil (https://www.assespropr.
org.br/evento/my-inova-summit/).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Daquela banca de revista às instituições 
fi nanceiras mais renomadas do país, até 

2022 a previsão é que 80% do crescimento de 
receita das empresas dependerá diretamente 
de ofertas e operações digitais, de acordo com 
a mais recente pesquisa da IDC Brasil. Além 
disso, a cada ano, U$ 6 trilhões são jogados fora 
com os danos cibernéticos. Esse levantamento 
foi feito pela Cybersecurity Ventures, principal 
instituição de pesquisa do mundo sobre eco-
nomia cibernética. 

Para complementar esse cenário, segundo 
as projeções da Brasscom, das 420 mil novas 
oportunidades em tecnologia, uma em cada 
quatro (107,1 mil delas), serão demandadas 
em atividades relacionadas à internet das 
coisas. Outras 45,3 mil (11%) são para a área 
de segurança. Enquanto 40,7 mil postos serão 
exigidos por atividades de Big Data e Analytics, 
o segmento de computação em nuvem, precisará 
de 24,8 mil (6%) vagas novas em cinco anos. 
“Só em Curitiba, a estimativa é que faltam 
hoje 3.000 profi ssionais no setor de tecnologia 
da informação (TI)”, complementa Adriano 
Krzyuy, presidente da Assespro-PR. 

Falta de profi ssionais de TI prejudica crescimento do setor
O mercado para profi ssionais ligados à tec-

nologia da informação está entre os temas do 
Fórum Internacional sobre Segurança Ciber-
nética – CyberSec 2019, que ocorre no Campus 
da Indústria da Fiep, em Curitiba, nos dias 25 
e 26 de junho. As inscrições custam a partir 
de R$ 380,00 (para grupos de 10 pessoas) e
R$ 420,00 (individuais) e podem ser feitas 
através do Sympla: https://www.sympla.com.
br/cybersec-2019---forum-internacional-de-
-seguranca-cibernetica__499146. O Fórum Inter-
nacional sobre Segurança Cibernética é realizado 
pela Paraná Metrologia, Fundação Araucária, 
Sistema Fiep, Instituto de Tecnologia do Paraná 
(TECPAR), Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação (Assespro-Paraná) e 
Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre). 
Mais informações no site www.cybersec.org.br.

Perfi s qualifi cados

Candidatos, com conhecimentos atualizados e 
que tenham fl uência em inglês se destacam nos 
processos de seleção. Outras qualifi cações tam-
bém podem alavancar as chances do profi ssional. 

Mais de 420 mil vagas serão abertas, só no Brasil, nos próximos cinco anos
“Mesmo que o Brasil não tenha uma relação sólida, 
no setor de tecnologia, com a China, somos uma 
potência em crescimento. Outro que se tornou 
referência aqui para a América Latina é o Chile”, 
comentou Krzyuy. Para ele, “aqueles candidatos 
que possuem um alto grau de desempenho em 
lógica e em segurança são os que mais são visados 
no setor de proteção de dados, por exemplo. Afi -
nal, eles terão de entender e solucionar problemas 
com impactos exorbitantes”.

Um levantamento feito pelas consultorias Robert 
Half, Talenses, Page Personnel e a empresa Catho, 
divulgados pela Revista Exame, mostra que 17 car-
gos serão os mais solicitados em 2019, com salários 
que variam de R$ 2 mil a R$ 45 mil por mês. São eles: 
gerente de TI e de projetos, profi ssional da área de 
suporte, especialista de Business Intelligence (BI), 
analista de BI com foco em análise de mercado e 
ETL, programador Front-end, UX/UI – Usabilidade, 
interface e interação, desenvolvedor Full-Stack e 
mobile, chief Technology Offi cer e Data Offi cer, 
gerente de Segurança da Informação, programa-
dor de Java, engenheiro de Inteligência Artifi cial, 
cientista de Dados, desenvolvedor de projetos de 
ERP e gerente da Informação/Banco de dados. 

No entanto, essas mesmas 
potências mundiais têm 
impulsionado progra-

mas de modernização de seus 
arsenais, mostra relatório apre-
sentado ontem (17) pelo Insti-
tuto Internacional de Estudos 
da Paz de Estocolmo (Sipri).

Os nove países que detêm 
armas nucleares – Rússia, 
Estados Unidos (EUA), Reino 
Unido, França, China, Índia, 
Paquistão, Israel e Coreia do 
Norte – tinham, no começo 
deste ano, 13.865 armas do tipo, 
das quais 3.750 estão posiciona-
das e 2 mil em estado de alerta 
operacional. No ano anterior, 
eram 14.465 armas nucleares. 
O Sipri estimou uma diminuição 
de cerca de 600 armas nuclea-
res em relação ao ano anterior. 
No entanto, as existentes são 
mais modernas. China, Índia 
e Paquistão, por exemplo, ex-
pandiram ou estão expandindo 
seus arsenais atômicos.

“A conclusão principal é que, 
apesar da diminuição geral no 
número de armas nucleares 
em 2018, todos os Estados que 
possuem armamento desse tipo 
continuam modernizando seus 

Míssil indiano MRBM AGNI V, com 5.000 km de alcance.

Praticamente cinco em 
cada dez brasileiros (46%) 
confi am mais nas instituições 
financeiras, como bancos 
e seguradoras, do que em 
outros segmentos na hora de 
fornecer dados pessoais. É o 
que revela a pesquisa Global 
de Fraude e Identidade reali-
zada pela Experian com 10 mil 
consumidores e mil empresas 
em 21 países. Em segundo 
lugar, estão os provedores de 
meios de pagamento (25%) e, 
em terceiro, os provedores de 
tecnologia (10%).

A liderança desse segmento 
também se repete no com-
portamento global, sendo 
que nos Estados Unidos esse 
índice foi de 42% e atingiu o 
maior percentual (54%) na 
Colômbia. “O investimento 
em inovação, redução de 
riscos a fraudes e o uso 
transparente e inteligente 
de informações são referen-
ciais valiosos para alavancar 
o poder dos dados, o que 
gera confi ança e entrega de 
experiências cada vez mais 
relevantes”, diz o diretor de 
prevenção à fraude da Serasa 
Experian, Eduardo Castro.

32% dos brasileiros disseram que “confi am totalmente” nas 

instituições fi nanceiras.

Embraer vende 39 aviões 
para United Airlines

A Embraer anunciou ontem (17), 
em Paris, a assinatura de contrato 
com a United Airlines para a venda 
de 39 jatos E175. O pedido, que tem 
o valor de US$ 1,9 bilhão, inclui 20 
pedidos fi rmes e 19 opções com 
as aeronaves sendo confi guradas 
com 70 assentos. As entregas têm 
previsão de início no segundo 
trimestre de 2020. As aeronaves 
substituirão aviões de 70 lugares 
mais antigos que atualmente ope-
ram com os parceiros regionais da 
companhia aérea.

“Com este contrato, temos 
a oportunidade de continuar a 
atender a frota da United com 
nossa plataforma E175 que é líder 
do segmento. O foco da Embraer 
em encontrar soluções que aten-
dam às necessidades de nossos 
clientes é a principal razão pela 
qual continuamos liderando este 
segmento de mercado”, afi rmou o 
diretor para América do Norte da 
Embraer, Charlie Hillis.

Incluindo este novo contrato, a 
empresa vendeu mais de 585 jatos 
E175 para companhias aéreas na 
América do Norte desde janeiro 
de 2013, sendo responsável por 
mais de 80% de todos os pedidos 
neste segmento de jatos de 70 a 76 
assentos. “Contamos com aerona-
ves como o E175 para nos ajudar 
a atingir nossa meta de oferecer a 
melhor experiência no céu”, disse 
o vice-presidente fi nanceiro da 
United Airlines, Gerry Laderman 
(ABr).
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Potências reduzem, mas 
modernizam arsenais nucleares
O armamento nuclear mundial fi cou 4% menor no ano passado, em decorrência dos tratados internacionais 
assinados pelas grandes potências

arsenais”, afi rmou em comuni-
cado o diretor do Sipri, Khan 
Eliasson. A redução segue a ten-
dência dos últimos anos e se deve 
à implementação do Tratado de 
Redução de Armas Estratégicas 
(New Start) de 2011, assinado pe-
los Estados Unidos e pela Rússia, 
que têm juntos mais de 90% do 
arsenal nuclear no mundo.

Em 2019, os EUA tinham um 
total de 6.185 ogivas nucleares e 
em 2018, havia 6.450. A Rússia 
possuía 6.500 ogivas nucleares 
no início deste ano – 350 a 
menos que no ano anterior. No 
entanto, os dois países inicia-
ram programas abrangentes e 
caros de modernização de suas 
ogivas, foguetes e lançadores, 

sistemas de aviões e de mís-
seis, assim como instalações 
de produção. “As perspectivas 
para que haja uma redução 
negociada dos arsenais russos 
e americanos parecem mais 
improváveis tendo em vista as 
diferenças políticas militares 
entre os dois países”, advertiu 
o Sipri no relatório (ABr).

Cinco em cada dez confi am na hora 
de compartilhar dados pessoais

O levantamento também 
avaliou como o consumidor 
lida em relação à coleta, uso e 
armazenamento de seus dados 
pessoais por parte das empre-
sas. Nesse contexto, o setor 
financeiro novamente ficou 
em evidência. 32% dos brasi-
leiros disseram que “confi am 
totalmente” nas instituições 
financeiras. O mesmo per-
centual se repete para meios 
de pagamento, posicionando 
esses segmentos no Brasil à 
frente dos demais países. 

No cenário global, o nível 
de confi ança nas instituições 

fi nanceiras chega a ser três 
vezes maior do que em lojas 
de varejo online (sites e apli-
cativos). No Brasil, a diferença 
chega a 19 pontos percentu-
ais (2,5 vezes maior). “Isso 
mostra que o investimento 
robusto em TI e em features 
visíveis de segurança destina-
dos pelo setor fi nanceiro nos 
últimos anos, a fi m de ampliar 
a proteção de operações e 
informações pessoais contra 
fraudes, tiveram refl exo direto 
e positivo na visão dos consu-
midores.” afi rma Eduardo (AI/
Serasa-Experian).


