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Inconsistência de 
currículo é a ponta 

do iceberg nas 
contratações

A nomeação e 
exoneração relâmpago 
do ministro da 
educação ocorridas 
trouxe à tona um 
problema que já era 
grave

Mas que foi amplifi-
cado também na 
inciativa privada em 

razão do isolamento social 
provocado pela pandemia 
da Covid-19. A exigência 
do home office e a contra-
tação online primeiramente 
provocaram o temor dos 
gestores quanto à queda 
do engajamento e produti-
vidade dos colaboradores, o 
que, na maioria dos casos se 
provou infundado. 

Com este obstáculo supe-
rado, o maior desafio passou 
a ser o risco na contratação 
para a garantia do compor-
tamento ético em todos os 
níveis da organização. Se 
por um lado as crises geram 
muitas demissões, por outro 
elas também geram a neces-
sidade de preenchimento 
imediato de vagas. No caso 
atual, há a particularidade: 
como o contato entre as 
pessoas precisa ser mínimo 
e muitas empresas estão 
contratando sem sequer ver 
o colaborador pessoalmen-
te, como ser mais assertivo 
neste cenário sem aumentar 
os riscos?

De acordo com levanta-
mento da PwC de 2018, 
intitulada ‘Tirando a fraude 
das sombras’ – Pesquisa 
Global sobre Fraudes e Cri-
mes Econômicos, no Brasil a 
metade das empresas parti-
cipantes declarara que já foi 
vítima de fraude e 65% dos 
entrevistados acreditam 
que a oportunidade é o prin-
cipal fator que contribuiu 
para fraude. Se casos de cor-
rupção e desvio de conduta 
já ocorriam mesmo dentro 
do ambiente empresarial, 
como evitar que longe dos 
olhos e ouvidos dos colegas 
de trabalho as práticas an-
tiéticas proliferem?

A oportunidade faz o la-
drão e é muito importante, 
neste sentido, conhecer o 
histórico da pessoa para 
evitar surpresas negativas 
no futuro. O primeiro pas-
so começa com o processo 
seletivo, que sendo digital 
ou presencial deve contar 
com uma análise criteriosa 
do perfil do candidato. É 
preciso saber se ele real-
mente fala a verdade em sua 
apresentação, o que requer 
a análise dos documentos e 
a averiguação até do próprio 
currículo, vide o recente 
caso de Carlos Decotelli. 

O problema é que ir fundo 
em uma avaliação criteriosa 
demanda tempo, mão de 
obra e recursos, fatores que 
claramente são preciosos e 
não podem ser desperdi-

çados ainda mais em uma 
conjuntura adversa como 
a atual. As ferramentas 
tecnológicas neste sen-
tido vêm solucionar esta 
questão. De acordo com o 
Gartner, até 2023, os gastos 
organizacionais com tecno-
logias de gerenciamento de 
riscos para apoiar a devida 
diligência e monitoramento 
aumentarão em 50%.

Através do uso de mine-
ração de dados e crawling, 
é possível apontar com 
precisão o envolvimento 
de determinada pessoa ou 
empresa, seus sócios ou 
familiares, em casos de frau-
des, corrupção, lavagem de 
dinheiro, terrorismo, crimes 
ambientais ou emprego de 
mão de obra escrava e in-
fantil. Além disso, pode-se 
descobrir se a pessoa está 
politicamente exposta ou 
não. Tudo isso investigando 
mais de 1.300 fontes por 
meio do CPF em poucos 
minutos.

As informações são pro-
curadas junto a processos 
em todos os tribunais brasi-
leiros, Ministérios Públicos 
do Trabalho, COAF, OFAC, 
FATCA, OIT, assim como 
em cadastros negativos de 
crédito como Serasa e SPC 
para detectar a existência 
de cheques sem fundos e 
protestos, por exemplo. O 
segundo passo é prover trei-
namentos e conscientização 
do quadro de colaborado-
res, além de canais abertos 
de comunicação. 

Neste sentido vem a pre-
ocupação em demonstrar a 
cultura da empresa a todos, 
seu código de conduta e 
ética, algo que deve ser 
alvo de constante vigilância 
dos departamentos de RH 
e compliance. Adaptações 
exigem novas atitudes. A 
pandemia consolidou a 
mobilidade do home office 
como uma alternativa que 
veio para ficar e que, sem 
dúvida traz inúmeros bene-
fícios como a qualidade de 
vida de evitar o trânsito e a 
redução de custos. 

Por outro lado, a distância 
entre contratantes e con-
tratados também amplia as 
oportunidades para proble-
mas que podem ser apenas 
de imagem com uma demis-
são obrigatória cinco dias 
após a contratação, mas que 
podem ser mais sérios como 
manter um profissional mal 
intencionado tendo acesso a 
informações e ambientes es-
tratégicos por muito tempo 
trazendo prejuízos de toda 
espécie às organizações.

Felizmente, a tecnologia 
oferece condições para a 
perfeita adaptação. Mas 
ela só pode ajudar se for 
apoiada pela atitude. E aí 
depende de cada um.

(*) - É CEO da Kronoos, startup 
que oferece uma plataforma de 
compliance capaz de garantir a 

segurança necessária em qualquer 
tipo de parceria estratégica.

Alexandre Pegoraro (*)

O número de transações de compra e 
venda de empresas havia batido novo re-
corde em 2019 segundo estudos da KPMG, 
PWC e TTR. 

A expectativa dos principais players es-
pecializados era que 2020 fosse mais um 
ano de atividade recorde, pela consolidação 
da recuperação econômica e a aprovação de 
algumas das reformas que os economistas 
consideram necessárias para garantir o 
crescimento do Brasil.

Entretanto, no início de 2020, o mundo 
foi surpreendido por um “Black-Swan”: a 
Covid-19.

A pandemia, com transmissão exponen-
cial, exige medidas para evitar o colapso 
do sistema hospitalar de um país. Países 
asiáticos tais como Coreia do Sul, Taiwan, 
Japão, Singapura... tem focado no uso de 
máscaras, no reforço da capacidade hospi-
talar e, sobretudo, na detecção e isolamento 
dos contagiados, medidas “caras no curto 
prazo” e “baratas no longo prazo”. Já os 
países da Europa (com exceção da Suécia, 
Holanda e Eslováquia), assim como EUA, 
e Brasil, adotaram a medida “mais cara 
a longo prazo” que é o confinamento da 
população. 

Em consequência Brasil, Europa e EUA 
estão sofrendo a queda mais acelerada do 
PIB dos últimos anos, e estão tomando 
medidas bilionárias de auxílio à população. 
No caso brasileiro equivalendo a US$140bi 
(12% do PIB). Entretanto a crise está tendo 
efeitos diferentes dependendo do setor. 
Turismo, aviação, alguns varejistas, auto-
motivo..., foram afetados negativamente. 
Já saúde, e-commerce, alimentação..., 
aumentaram seu nível de atividade. Em 
crises passadas o número de transações 
diminuiu substancialmente: 32% em 2001 
e 2008, e 10% em 2014. O número de tran-
sações diminuiu no primeiro trimestre de 
2020 em 26%.

Conforme vimos, o foco de alguns países 
asiáticos tem sido investir em detecção/
isolamento para evitar o confinamento da 

Estudos indicam que o momento é excelente 
para a aquisição de empresas.
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Devido a essa movi-
mentação, os peque-
nos empreendedores 

têm se tornado cada vez mais 
vulneráveis aos ataques de 
hackers já que, diferente 
de grandes corporações, 
que possuem protocolos e 
soluções de segurança bem 
estruturadas, como as VPNs, 
empresas menores não utili-
zam soluções robustas para 
evitar esses ataques. 

Segundo um levantamento 
da Zyxel, 2/3 das pequenas 
e médias empresas estão 
enfrentando ataques ci-
bernéticos pelo mundo. 
A urgência do isolamento 
acelerou a mudança para 
o trabalho remoto e muitos 
desses empreendedores não 
implementaram medidas de 
segurança adequadas. “Mui-
tas empresas não tiveram 
tempo para se preparar para 
lidar com as vulnerabilidades 
de segurança das conexões 
domésticas. 

Outras ainda não enxer-
gam a importância de adotar 
soluções para se proteger de 
ataques e há ainda a falsa im-
pressão de que um pequeno 
negócio não precisa se pre-
ocupar com a segurança de 
dados, o que é um erro. As 
empresas que não possuem 

Maioria das pequenas e médias empresas estão enfrentando 
ataques cibernéticos pelo mundo.
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Mundo bate recorde 
de produção de lixo 
eletrônico 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A International Solid Waste 

Association é uma associa-
ção internacional sediada em 
Viena, Áustria, não governa-
mental e sem fins lucrativos, 
que trabalha para promover e 
desenvolver os cuidados com 
resíduos sólidos ao redor do 
mundo, buscando uma socie-
dade sustentável. 

Seu relatório anual informa 
que, no ano de 2019, o mundo 
bateu seu recorde de produção 
de lixo eletrônico, com boa par-
te sendo equipamento ligado 
à tecnologia da informação: 
53,6 milhões de toneladas, o 
equivalente a 7,3 quilos por 
habitante - na Europa esse 
número chegou a 16,2 quilos 
por habitante. 

Como diz o relatório anual, 
acredita-se que em 2030 serão 
74 milhões de toneladas em todo 
o mundo. A maior parte desse 
lixo é constituída por material 
plástico e metal barato, mas 
também há cobre, ouro e outros 
metais preciosos, que se fossem 
totalmente reciclados, valeriam 
cerca de 57 bilhões de dólares. 

Deve-se registrar que mate-
riais extremamente perigosos 
para a saúde e para o meio 
ambiente, especialmente os 
provenientes de telas e bate-
rias, também compõem esse 
lixo. Além disso, boa parte do 
pouco que é reciclado, é feito 
de forma manual, sem qualquer 
cuidado com a saúde dos tra-
balhadores envolvidos. 

Infelizmente ainda estamos 
muito longe de termos uma 
tecnologia da informação real-
mente verde. 

(*) - É Doutor em Ciências pela 
USP e professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Crise de momento aumenta o 
risco de ataques hackers a PMEs
Com o avanço do novo Coronavírus, desde o início do ano as empresas passaram a adotar o esquema 
de trabalho home office

“A maioria dessas ameaças 
são distribuídas via e-mails, 
em combinação com cam-
panhas nas redes sociais e 
links maliciosos. Então, é 
importante lembrar que as 
empresas precisam oferecer 
ferramentas e treinamento 
de conscientização de se-
gurança constante e repeti-
damente, independente do 
número de funcionários. Não 
existe uma resposta simples 
sobre o que cada empresa 
precisa, pois dependendo 
do ambiente de negócios, é 
necessário implantar a solu-
ção de segurança apropriada 
para enfrentar a ameaça e 
defender os seus aplicativos, 
ativos e dados”, completa o 
executivo.

Para contribuir com os pe-
quenos empresários durante 
a pandemia, a Zyxel oferece 
o 1º ano de licença de uso 
gratuita para firewall UTM 
e garantia de até 5 anos do 
produto.  Entre os principais 
diferenciais, a empresa tem 
suporte técnico em portu-
guês, RMA avançado, no 
qual o produto com defeito 
é substituído por outro, até 
que se realizem os testes 
para identificação e correção 
do problema. Mais informa-
ções: (www.zyxel.com).

nenhum tipo de bloqueio 
contra softwares malicio-
sos podem sofrer prejuízos 
financeiros significativos, 
além do comprometimento 
de informações sigilosas de 
terceiros, por exemplo”, 
comenta Arnaldo Mapelli, 
gerente comercial da Zyxel.

A boa notícia é que com 
iniciativas práticas e al-
gumas mudanças simples 
de comportamento é pos-
sível diminuir, e muito, o 
risco de sofrer ataques de 
invasores. Investir em um 
firewall UTM com recursos 
avançados, por exemplo, é 
fundamental para garantir 
a segurança da rede e se 
adequar à Lei Geral de Pro-

teção de Dados (LGPD). 
“O firewall é uma ferra-

menta de proteção contra 
diversos tipos de ameaças 
externas provenientes da 
internet, além de otimizar 
o gerenciamento. Antes de 
investir numa solução como 
essa é preciso considerar al-
guns fatores, como facilida-
de de uso, velocidade na co-
nexão, número de usuários, 
garantia, suporte técnico, 
relatórios personalizáveis, 
entre outros”, explica. Além 
disso, migrar de uma rede 
de conexão doméstica para 
uma infraestrutura mais 
profissional é outro reforço 
que serve como barreira de 
proteção. 

Pandemia gera ótimas oportunidades 
para comprar empresas

população. A JP Morgan já anunciou que 
a queda do número de transações na Ásia 
durante o primeiro semestre de 2020 foi 
de apenas 7%. Na prática, em segmentos 
afetados positivamente, a atividade não 
tem sido alterada substancialmente. Já 
em segmento afetados negativamente, a 
movimentação tem continuado (porém 
com ritmo menor) pelo interesse de alguns 
investidores estratégicos com caixa e visão 
de longo prazo e fundos que procuram 
empresas em dificuldades.

De fato, o momento é excelente para a 
aquisição de empresas: estudos mostram 
que, 2 anos após a transação, o retorno 
das aquisições realizadas durante uma 
crise é 10% superior ao das aquisições 
concretizadas em momentos de bonança 
econômica. Por exemplo a Totvs anunciou 
que vai continuar com sua estratégia de 
aquisições, e separou R$1bi para novas 
compras de empresas. De outro lado, o 
processo de comprar empresa, também foi 
afetado pois algumas  negociações podem 
demorar algo mais pelas restrições de via-
gens de executivos. 

Contudo, as Due Diligences, que já eram 
realizadas na “nuvem” não foram afetadas. 
Ainda, os assessores financeiros de primei-
ra linha conseguem contatar investidores 
(agora com menos viagens) com maior fa-
cilidade. Fonte e mais informações: (www.
capitalinvest-group.com).

Erick Matheus dos Santos (*) 

As organizações estão sentindo o 
calor e a pressão para inovar e criar 
maneiras de fazer com que seus negó-
cios permaneçam relevantes. 

Para as instituições financeiras, em 
particular, esta situação é ainda mais 
presente devido à forte concorrência 
dos gigantes do setor, bem como as 
startups “nascidas digitais”. Com o 
cenário regulatório em constante 
mudança, equilibrar requisitos regu-
lamentares e de conformidade com-
plexos com esforços para aumentar a 
eficácia e reduzir custos por meio da 
transformação digital, exigirá proces-
sos de negócios mais inteligentes e que 

Inovação e novas maneiras de proteção de dados 
demandam atenção com a segurança 
da informação. 

As inovações permitem o acesso ide-
al do usuário aos sistemas, garantindo 
a manutenção das medidas de segu-
rança apropriadas. Para um número 
crescente de organizações, usuários 
internos e externos estão acessando 
sistemas de todo o mundo e de uma 
variedade de dispositivos. Isso significa 
que as identidades desses usuários e 
seus acessos associados, em vez da 
rede, estão formando o novo limite de 
segurança em torno da organização. 

Essa mudança de paradigma destaca a 
importância de acertar o gerenciamento 
de identidade e acesso (IAM), tanto para 

facilitar os negócios quanto para ficar à 
frente dos requisitos de auditoria, con-
formidade e regulamentação. Analisan-
do a Instrução Normativa nº 001/2001, 
temos o Princípio da Segregação 
de Funções, uma regra de controle 
interno para evitar falhas ou fraudes 
na entidade, descentralizando o poder 
e estabelecendo independência para 
as funções de execução operacional, 
custódia física e contabilização da 
informação. Ela alerta que ninguém 
deve ter sob sua inteira responsabili-
dade todas as fases inerentes a uma 
operação. 

A informação tem um ciclo de vida de 
quatro fases: manuseio, no qual dado é 

criado e manuseado; transporte, que são 
os meios para o envio dos dados de um 
local a outro; armazenagem, onde o dado 
está guardado/custodiado; e descarte, ou 
seja, quando se dá o ciclo final à informa-
ção. Analisando estas etapas, um dado 
pode ser vazado como ato intencional em 
algumas dessas fases para obter algum 
ganho ou vantagem e, em um ambiente 
competitivo, cujas mudanças de processo 
e tecnologia podem impulsionar a orga-
nização a novos patamares ou causar 
riscos significativos e possíveis impactos 
negativos, é crucial a adoção de medidas 
de segurança para que dados não caiam 
nas mãos de alguém mal-intencionado 
em qualquer etapa do seu ciclo de vida. 

Cabe a adoção de procedimentos 
de segurança como estratégia de 
prevenção de ataque cibernético, 

evitando o vazamento de informações 
sigilosas das empresas. Portanto, para 
permanecer relevante e permitir que a 
empresa tenha sucesso em um cenário 
em rápida mudança, mantendo uma 
forte postura de risco e segurança, 
programas, processos, governança e 
tecnologia de gerenciamento de iden-
tidade e acesso precisam ser alinhados. 

Investir em uma equipe capacitada na 
terceirização deste serviço que seja espe-
cializada, com profissionais que tenham 
domínio do tema e que sejam capacitados 
para proteger seus dados, deve ser levado 
em consideração num mundo cada vez 
mais digital e com empresas ingressando 
para a cultura Data Driven. 

(*) - É consultor sênior de auditoria interna e 
assessoria financeira da ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para gestão de riscos. 


