
www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

Machine learning e o seu papel 
decisivo na investigação de 

crimes financeiros
Márcio Arbex (*)

Antes mesmo da pandemia, as 
movimentações financeiras por 
canais digitais já haviam se in-

tensificado entre clientes de todos os 
perfis – que só têm aumentado nesse 
período de distanciamento social. Essa 
escalada para o mundo digital, porém, 
também tem potencializado o surgi-
mento de novas formas de fraudes no 
sistema financeiro e a proliferação de 
golpes virtuais.

Com a nova regulamentação do open 
banking pelo Banco Central, o sistema 
financeiro brasileiro reforçará a trans-
parência e segurança da informação, 
beneficiando não apenas os clientes, 
mas todos os envolvidos em sua cadeia. 
Na esteira dessa agenda de disrupção, 
uma das inovações que estão em voga é 
o gerenciamento de risco por meio de 
técnicas como machine learning, que 
permite a identificação de atividades 
potencialmente arriscadas em um 
grande fluxo de transações.

Seguindo essa tendência e o dinamis-
mo do binômio segurança e transação, 
encontrar uma ferramenta capaz de re-
conhecer comportamentos históricos, 
criar modelos matemáticos preditivos e 
aplicá-los em ambientes de produção de 
forma ágil torna-se essencial. Critérios 
como personalização, predição, tempo 
real e rentabilidade são palavras-chave 
na implementação de tais modelos, 
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O poder 
religioso

O Tribunal Superior 
Eleitoral está 
decidindo sobre 
um tema que gera 
polêmica: o poder 
religioso influi no 
processo eleitoral? 

Ora, basta estudar o 
fenômeno do psi-
quismo das massas 

para concluir pela verdade 
da hipótese. Não há dúvida. 
Quando se trata do merca-
do da fé, os contingentes 
religiosos acabam pagando, 
sem questionar o preço, 
o ingresso para entrar no 
paraíso sob a esperança 
de serem acolhidos pelo 
Senhor dos Céus. Antes, 
porém, rememoremos o 
que dizem os estudiosos 
das mentes.

Para Jung, as rápidas 
intuições que geram as de-
cisões das pessoas são fruto 
de conteúdos subliminares. 
Explica isso pela existên-
cia das duas camadas no 
inconsciente: a individual, 
formada de lembranças 
apagadas ou recalcadas e 
de percepções estranhas à 
atenção (subliminares) e a 
superindividual ou coletiva, 
contendo as mais remotas 
imagens ancestrais, os ar-
quétipos, que se relacionam 
às forças naturais, como o 
ciclo solar ou lunar, as ideias 
religiosas.

De Felice, um historiador 
italiano que escreveu uma 
obra em 4 volumes sobre 
Mussolini lembra: “Os efei-
tos fisiológicos e psíquicos 
de uma gesticulação levada 
até o delírio são compará-
veis aos de uma intoxicação. 
As desordens funcionais 
assim introduzidas no orga-
nismo provocam vertigens 
e, finalmente, uma incons-
ciência total, que permite as 
piores loucuras. Às vezes, 
agitações desse gênero 
apoderam-se de reuniões 
políticas e provocam cenas 
tumultuosas, as quais recor-
dam os espetáculos ofereci-
dos pelas irmandades”.

Nas experiências de Pa-
vlov, em laboratório, para 
que os reflexos condicio-
nados pudessem se formar 
nos cães e gerar efeitos, era 
preciso que certas condi-
ções se efetivassem: o meio 
biológico, o lugar, o tempo, 
as características hereditá-
rias dos indivíduos sujeitos 
às experiências. A cultura 
nazista abrigava tais fatores. 
Hitler encarnava certos 
complexos profundos do 
povo alemão, principalmen-
te da classe média. 

Tinha necessidade de 
lidar com as massas em 
um nível inferior, quando, 
trabalhando sobre as con-
dições fisiológicas, fazia 
mergulhar as multidões em 
estados quase hipnóticos. 
Dominava as massas pela 
violência psíquica. A pro-
paganda nazista nada mais 
era do que a exploração da 
doutrina de Pavlov sobre 
reflexos condicionados.

Portanto, as mensagens 
formam impressões senso-
riais, que vão se integrando 
a novos reflexos desem-

penhados por imagens, 
novas excitações auditivas 
e escritas, desencadeando 
processos múltiplos, refle-
xos de imitação. Pessoas 
fatigadas, cansadas, alque-
bradas, quando recebem 
uma ordem submetem-se 
passivamente à ela.

Os fenômenos de hipnose 
podem ser explicados por 
esse processo. Estudos 
concluíram, ainda, que as 
possibilidades de resistir 
às ordens e às sugestões 
dependem de graus de 
cultura, ou seja, da intensi-
dade das cadeias de reflexos 
condicionados, enxertados 
uns sobre os outros. E mais: 
as massas ignaras consti-
tuem o melhor meio para 
a submissão aos reflexos 
condicionados.

Qual é a ferramenta usa-
da pelos credos religiosos 
para obter adesão de suas 
audiências? A palavra falada 
e ancorada em estudada 
comunicação não verbal 
– signos para designar fe-
licidade, medo, desgosto, 
tristeza, alegria, aplausos, 
coragem, surpresa. Pasto-
res se transformam em ar-
ticuladores de um discurso 
estético tão importante 
quanto o discurso semân-
tico. 

O foco quase sempre é 
este: Deus acolhe os bons, 
os virtuosos, homens e mu-
lheres de fé. Para fechar o 
circuito da argumentação, 
não raro são organizadas 
cenas de um exotismo 
hipnótico: expulsão de de-
mônios, milagres na saúde, 
atos extravagantes, rituais 
de impacto sobre audiências 
entorpecidas.

O mercado da fé produz 
muito dinheiro. Credos e 
seitas multiplicam-se por to-
das as partes, principalmen-
te em habitats ocupados por 
massas incultas e carentes. 
Mostrar o caminho dos céus 
a quem não tem quase nada 
é um exercício aprimorado 
pela miríade de pastores e 
bispos.

Alguém poderá objetar: 
mas os templos começam a 
receber classes médias e até 
gente do topo da pirâmide. 

Explico: a chama do divi-
no, a esperança de outras 
vidas, o alcance do Céu 
formam a matéria central 
de todas as culturas, atrain-
do integrantes de classes 
pobres e ricas. E quanto 
mais misteriosa seja a figura 
central da seita, mais adesão 
atrai. Veja-se o caso do João 
de Deus, hoje preso por 
abusar de suas pacientes.

Resposta final: sob essa 
teia de conceitos, os cre-
dos tendem a fazer política 
para defender interesses. 
A bancada religiosa é uma 
das maiores do Congresso. 
É evidente que esta situação 
gera um poder religioso, 
voltado para eleger o maior 
número de representantes. 
Este consultor não tem 
dúvida: esse poder quer 
comandar o país.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“A plataforma 
selecionada deve eliminar 
a necessidade de longas e 

complexas investigações 
de fraude, combinando 

conhecimentos 
extremamente diferentes, 

em negócios, economia, 
finanças e direito.”

É importante destacar que, quando 
se trata de gerenciamento de risco 
no mercado financeiro, os dados 
usados   na análise visual e modela-
gem precisam ser representativos 
do crime financeiro em questão. A 
plataforma selecionada deve eliminar 
a necessidade de longas e complexas 
investigações de fraude, combinan-
do conhecimentos extremamente 
diferentes, em negócios, economia, 
finanças e direito. Além de cobrir 
pagamentos e transações com cartão 
de crédito, a solução deve ter um 
papel decisivo no combate à lavagem 
de dinheiro e crimes como fraude de 
reivindicações de seguro.

Entender riscos e oportunidades em 
tempo real é cada vez mais crítico, e a 
maioria das organizações já possui os 
dados para possibilitar isso. No entanto, 
fazer isso com a rapidez necessária tem 
sido um desafio para as organizações. O 
objetivo principal é usar eficientemente 
os dados para criar melhores defesas 
e reduzir perdas financeiras por meio 
de uma plataforma integrada e flexível 
que pode ser controlada por meio de 
dashboards, com modelos de autoa-
prendizagem contínua, alimentados 
por informações históricas e em tempo 
real - tudo isso de maneira auditável e 
transparente.

(*) É diretor de pré-vendas na América Latina da 
TIBCO, líder global em inteligência 

de dados corporativos.

Mais do que uma mudança sazonal por conta da COVID-19, a intensificação do uso dos canais digitais 
das instituições financeiras é reflexo dos “novos” hábitos dos consumidores.

Freepik
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Governo lança aplicativo eSocial Doméstico

@O Governo Federal lançou o aplicativo eSocial Doméstico, que vai 
simplificar a contratação de trabalhadores domésticos. Desenvol-

vido pelo Serpro em parceria com as Secretarias Especiais da Receita 
Federal e de Previdência e Trabalho, o novo aplicativo vai possibilitar 
que o empregador faça o registro de empregados e o gerenciamento 
da folha de pagamento a partir de qualquer smartphone ou dispositivo 
móvel. Na prática, a tecnologia permite que o empregador doméstico 
possa fechar a folha mensal do seu empregado direto do smartphone 
em qualquer lugar que esteja. "Todo o procedimento pode ser iniciado 
e concluído em poucos minutos. Também é possível fazer, no próprio 
celular, o pagamento do Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) 
no aplicativo do banco de preferência", explica o coordenador-geral 
de Governo Digital Trabalhista do Ministério da Economia, João Paulo 
Ferreira Machado. O aplicativo está disponível gratuitamente para 
download nas lojas da App Store e do Google Play.

Senior é reconhecida como Advanced 
Technology Partner pela AWS

@A Senior Sistemas, empresa referência nacional em tecnologia 
para gestão, foi recentemente reconhecida como Advanced Te-

chnology Partner pela AWS. Este reconhecimento seleciona parceiros 
que praticam o que há de mais avançado em termos de segurança, 
disponibilidade e desempenho das soluções que utilizam a infraestru-
tura de cloud da AWS. No Brasil, uma dezena de  empresas, segundo 
site da AWS, detêm este reconhecimento. A certificação se dá pelo 
atendimento de uma série de padrões técnicos que avaliam aspectos 
do software da empresa e da infraestrutura. Além disso, leva em conta 
também o registro do reconhecimento dos clientes junto a AWS sobre 
as soluções da companhia (https://www.senior.com.br/).

Ciência da Computação da UFSCar inscreve 
para doutorado em fluxo contínuo

@O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPG-
CC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ofertado no 

campus sede da Instituição recebe inscrições de pessoas interessadas em 
seu curso de doutorado em fluxo contínuo, inteiramente pela Internet. 
O ingresso está condicionado à existência de vagas para orientação e 

a seleção é feita com base em análise de currículo, de históricos esco-
lares, de plano de pesquisa e de cartas de recomendação. O PPGCC 
possibilita a realização das pesquisas nos campi São Carlos e Sorocaba, 
prioritariamente nas seguintes linhas: Aprendizado de Máquina; Ar-
quitetura de Computadores; Automação Industrial; Banco de Dados; 
Computação Ubíqua e Pervasiva; Engenharia de Software; Inteligência 
Artificial; Interação Humano-Computador; Processamento de Sinais; 
Processamento de Línguas Naturais; Redes de Computadores; Sistemas 
de Automação e Robótica; Sistemas Multimídia e Internet; Sistemas 
Paralelos e Distribuídos; e Sistemas reconfiguráveis em hardware para 
aplicações em tempo real (http://ppgcc.dc.ufscar.br).

Startup que abastece pequenos comércios 
lança atacado próprio com entrega em até 24h

@A Menu - aplicativo que abastece bares, pizzarias e restaurantes 
conectando os principais distribuidores e indústrias do mercado 

foodservice - será responsável também pela distribuição de insumos por 
meio do seu armazém. A empresa que já funcionava como marketplace 
lançou mais uma solução para ajudar pequenos e médios comércios 
localizados na grande São Paulo. É possível ter acesso aos produtos dos 
distribuidores vinculados a Menu por meio de aplicativo, com acesso 
do celular ou do computador o comerciante consegue receber suas 
compras em até 24 horas. Além disso, pensando num período como o 
de crise, a empresa começou a oferecer descontos para clientes que 
já usavam a plataforma (https://menu.com.br).

GR1D lança desafio online em parceria 
com a TecBan

@A GR1D, plataforma de inovação aberta pioneira no Brasil, anuncia 
a abertura de inscrições para o Hacka GR1D Online, iniciativa 

voltada ao desenvolvimento de soluções financeiras inovadoras de 
open banking a partir dos recursos disponíveis no ecossistema GR1D. 
A partner tech para realização do evento será a TecBan, administra-
dora do Banco24Horas, maior rede independente de autoatendimento 
em volume de saques do mundo. As inscrições vão até 20 de agosto 
e as dinâmicas acontecerão do dia 21 ao 23, com transmissão ao vivo 
de abertura, formação dos times, orientação, mentoria, produção 
dos projetos e avaliação desenvolvidos em ambiente digital (https://
hackagr1d.com.br/).

ricardosouza@netjen.com.br

aumentando ainda mais a complexi-
dade dessa abordagem não apenas 
como quesitos tecnológicos. Entre as 
atividades que mais têm a ganhar com 
essa tecnologia estão:

• Mercado financeiro, pontuação de 
crédito, pontuação de cobrança, 
combate à lavagem de dinheiro, 
vigilância comercial, gerenciamento 
de reclamações de seguros e geren-
ciamento de processos;

• Indústria e transporte, manutenção 
preditiva baseada em sensores de 
IoT, detecção de lotes independen-
tes e garantia de qualidade; e

• Varejo e bens de consumo, venda 
cruzada, venda direta, rotatividade 
e segmentação de clientes.

Márcio Arbex, diretor de pré-vendas na 
América Latina da TIBCO.


