
O envolvimento de executivos 
de alto escalão 

em fraudes corporativas

Fala-se muito no 
Brasil e no mundo 
sobre o combate às 
fraudes a partir de 
medidas de compliance 
implantadas em maior 
ou menor profundidade 
em corporações

Mas, o que pouco se 
fala é sobre o nú-
mero de operações 

realizadas e que resultaram 
em descobertas de ações in-
devidas provenientes do alto 
escalão das empresas. Uma 
das pesquisas mais recentes 
a esse respeito, realizada pela 
renomada consultoria KPMG 
em 2017, aponta que, na base 
de 360 casos de investigação 
de fraudes em diversos paí-
ses, 60% dos colaboradores 
que participaram de atos 
ilícitos no universo corpo-
rativo possuíam cargos de 
executivos. 

Lembro que, para um co-
laborador atingir um cargo 
de executivo de alto nível, 
é preciso que haja muito 
empenho, é claro, e extrema 
confiança por parte da orga-
nização empresarial. Mas, 
apesar da dura conquista a 
longo prazo, alguns acabam 
se aproveitando desta boa re-
putação construída durante 
os anos para cometer ações 
fraudulentas, acreditando 
que será mais difícil serem 
“descobertos”. 

De fato, é necessário bas-
tante empenho nesse tipo de 
investigação em vista que, 
além da autoconfiança, esses 
personagens costumam ter 
informações estratégicas que 
podem facilitar ou criar possi-
bilidades favoráveis a desvios 
de conduta. Por esse motivo, 
os crimes realizados por eles 
costumam ser mais sérios e 
trazer prejuízos financeiros e/
ou reputacionais de grandes 
proporções. 

Um exemplo recente foi o 
escândalo envolvendo alguns 
executivos do alto escalão da 
marca Audi na Alemanha, 
que foram denunciados por 
fraude em um caso de mani-
pulação de motores a diesel. 
Os três envolvidos estão 
sendo acusados de serem co-
niventes além de um gerente, 
suspeito de vender conscien-
temente veículos das marcas 
Audi, Volkswagen e Porsche 
com as certificações falsifica-
das. Com o episódio, a marca 
teve perdas financeiras que 
chegaram ao valor de 1,4 
bilhão de euros no primeiro 
semestre de 2020. 

Mas não são só as grandes 

empresas que podem cair 
em situações como essas. 
Infelizmente, os roubos ati-
vos, corrupção e fraudes, 
principalmente em relatórios 
financeiros, são recorrentes 
no universo empresarial 
como um todo, segundo le-
vantamento da Associação de 
Examinadores Certificados 
de Fraudes (ACFE). Por isso, 
entender as características 
de cada um desses dolos é 
uma das etapas iniciais de 
um processo de governança 
corporativa que deve ser 
implementado no universo 
corporativo. 

Entre as principais etapas 
a serem observadas de perto 
por CEOs e gestores para 
minimizar o problema estão 
a identificação das principais 
atividades e processos que 
costumam envolver entradas 
e saídas de dinheiro, como 
por exemplo: área finan-
ceira, de compras, folha de 
pagamento, fretes, estoque, 
entre outras. Nesse contexto, 
é importante analisar como 
está sendo realizado o con-
trole dos processos, a fim de 
identificar possíveis falhas 
ou riscos para a ocorrência 
de fraudes.

Vale também elaborar pla-
nos de ação para implementar 
práticas e novos controles 
que eliminem os riscos - audi-
torias surpresas e checagem 
de terceiros (colaborado-
res, fornecedores, clientes, 
parceiros e investidores), 
por exemplo; e investir em 
ferramentas tecnológicas que 
otimizem os novos processos 
implementados (biometria, 
plataforma de mineração de 
dados e aplicativos de fisca-
lização, por exemplo). 

Nos dias de hoje, o alto ín-
dice de corrupção e fraudes, 
envolvendo tanto executivos 
de alto escalão, quanto forne-
cedores e outros contratados, 
demonstra que é necessário 
realizar a checagem de tercei-
ros a fim de garantir que os 
relacionamentos sejam mais 
transparentes e idôneos. 

Procure, portanto, platafor-
mas e soluções que otimizem 
o tempo das equipes neste 
processo e diversos outros. 
O investimento, certamente, 
valerá a pena. Afinal, quando 
se trata de dados sensíveis e 
de quem têm acesso a eles, 
os prejuízos, em situações 
desfavoráveis, costumam ser 
bem maiores! 

(*) - É CEO da upLexis, empresa 
de software que desenvolve 

soluções de busca e estruturação de 
informações extraídas de grandes 

volumes de dados (Big Data) da 
internet e outras bases.
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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:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: ANDERSON MATHEUS IWANIEC GONÇALVES DE OLIVEIRA, pro-
fissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/02/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Anderson Candido 
Gonçalves de Oliveira e de Sheyla Sawandra Iwaniec. A pretendente: NATHALIA STE-
PHANIE DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santos - SP, 
data-nascimento: 10/04/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Marcos Antonio da Silva e de Márcia Pinto da Silva. R$ 13,45

O convivente: ARTHUR KOVALSKI, profissão: optometrista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/09/1996, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, filho de Sergio Kovalski e de Claudia Rodrigues Vieira. A convivente: PALLOMA 
KELY DA SILVA, profissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 27/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio 
Luciano Gomes da Silva e de Josefa Adelia dos Santos Oliveira da Silva. R$ 13,45

O convivente: NEITON LEMES SOARES, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Araçuaí - MG, data-nascimento: 19/04/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Nilson Lemes Soares e de Josefa Coelho Soares. A convivente: 
VANEIDE ROBERTO FILHO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Arapi-
raca - AL, data-nascimento: 12/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de José Roberto Filho e de Cleonice Torquato Filho. R$ 13,45

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: WESLEY SANTOS XAVIER, de nacionalidade brasileira, profissão técnico 
de refrigeração, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/09/1981), 
residente e domiciliado em Cotia - SP, filho de Gildasio Xavier e de Heloisa Malaquias 
Santos. A pretendente: THAMIRES FORTUNATO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão supervisora de documentação legal, estado civil solteira, nascida em Miracatu - 
SP, no dia (31/07/1995), residente e domiciliada na Vila Oratóriom, São Paulo - SP, filha 
de Paulo Fortunato da Silva e de Maria de Fatima Fortunato da Silva.

O pretendente: VÍCTOR MARCON DE AVILA, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/09/1995), residente 
e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, filho de Rogério de Avila e de Angela 
Moraes de Avila. A pretendente: ANA CAROLINA AMARAL E SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão assistente jurídica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (02/06/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Carlos Magno da Silva e de Renata de Cassia dos Santos Amaral e Silva.

O pretendente: FÁBIO GALAN VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteto 
e urbanista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/09/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Assis de Andrade 
Vieira e de Luzia de Lourdes Galan Vieira. A pretendente: ANA CLAUDIA MONTEIRO 
DE ALMEIDA, de nacionalidade brasilaira, profissão arquiteta e urbanista, estado civil 
solteira, nascida em Santos - SP, no dia (05/12/1987), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Herminio Nunes de Almeida e de Dilma dos Santos 
Monteiro Nunes de Almeida.

O pretendente: ANDRE LUIZ HARUO KOBA, de nacionalidade brasileira, profissão 
estoquista, estado civil divorciado, nascido em Gifu-Ken - Japão, no dia (18/12/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Hissamu Koba e 
de Kinuyo Ogata Koba. A pretendente: CLEONICE APARECIDA VARGAS, de naciona-
lidade brasileira, profissão personal organizer, estado civil divorciada, nascida em Bela 
Vista - MS, no dia (13/10/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Mari Luiza Vargas.

O pretendente: LUCAS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão diretor 
comercial, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/07/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio das Dores 
Moreira e de Maria dos Prazeres Nunes Moreira. A pretendente: JÉSSICA ZANARDI 
DE OLIVEIRA CARRERA, de nacionalidad e brasileira, profissão professora, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/01/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo de Oliveira Carrera e de Monica 
Zanardi Carrera.

O pretendente: JOSÉ CARLOS MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador de empresas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (25/07/1960), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de José Manuel Monteiro e de Maria Alcina Monteiro. A pretendente: VANIA 
MIRANDA HOLANDA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/01/1969), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arlindo Holanda Silva e de 
Vaudeci Miranda de Araujo.

O pretendente: CARLOS MAGNO CARDAMONE, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/12/1954), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Raphael Cardamone 
e de Fausta Parisi Cardamone. A pretendente: MONICA CARLONI, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(21/08/1962), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arlindo 
Carloni e de Angela Maria Parisi Carloni.

O pretendente: VINICIUS FERNANDES SIQUEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (28/04/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Fernandes dos Santos e de Sonia Maria de Siqueira. A pretendente: FER-
NANDA GARCIA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/06/1994), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de Sebastião Eugenio Rosa e de 
Maria de Lourdes Garcia Rosa.

Empreendedores capacitados transformam a sociedade e  
melhoram a qualidade de vida das pessoas.
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Segundo dados do Global 
Entrepreneurship Mo-
nitor, até o final de 2020, 

o país deve atingir o maior 
patamar de empreendedores 
iniciais dos últimos 20 anos, 
com 25% da população adulta 
envolvida na abertura de um 
novo negócio ou com um 
negócio com até três anos e 
meio em atividade. 

Ao enxergar as oportuni-
dades desse mercado, Ro-
berto Pina, executivo de lar-
ga experiência no mundo de 
meios de pagamentos (fun-
dador de Cielo, Alelo e outras 
empresas do Grupo Elopar) 
se juntou a Ivan Marques e 
Rochane Soubhie para criar 
a Sevensete-venture builder 
que auxilia empreendedores 
a construírem, executa-
rem e transformarem suas 
ideias. A empresa nasceu 
com o propósito de mudar o 
ecossistema empreendedor, 
auxiliando pessoas que te-
nham ideias ou projetos com 
potencial a gerar negócios 
que atendam necessidades 
reais do mercado. 

Esse auxílio passa pela 
construção de todos os pila-
res necessários para conso-
lidação de uma empresa em 
qualquer mercado e ao longo 
desses três anos. Essa forma 
de atuação levou a Sevense-

Como transformar suas ideias 
em negócios de sucesso

A vocação para o empreendedorismo nunca esteve tão em alta no Brasil

Nosso diferencial está 
na participação ativa dos 
negócios, pois acreditamos 
que qualquer ideia, insights, 
startups e projetos podem 
se transformar em empresas 
sólidas, perenes e lucrati-
vas”, comenta Pina. Além 
disso, a empresa entende 
que parte do sucesso que 
vem atingindo se dá tam-
bém pela forma com que 
recepciona empreendedores 
- o acolhimento tem feito a 
diferença nas negociações e 
no andamento dos projetos. 

“Assim, de certa forma, a 
Sevensete acredita que tem 
conseguido desmistificar um 
pouco o mundo das start ups, 
mostrando que empreende-
dores bem preparados podem 
sim ocupar um lugar de desta-
que no mundo das startups”. 
comenta Rochane Soubhie, ao 
destacar que a venture builder 
tem compromisso irrestrito 
em aliar todo esse trabalho 
com os propósitos que vem 
norteando a ação da empresa, 
alinhados  aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. Esse alinhamento é 
uma das etapas que a Seven-
sete inclui no planejamento 
estratégico que desenvolve 
para suas startups. Para saber 
mais, acesse: (www.sevensete.
com.br).

te a perceber que ela havia 
desenvolvido uma metodo-
logia de trabalho própria e 
diferente do que o mercado 
de Venture Builders vinha 
fazendo. “Nós acreditamos 
que o empreendedorismo é 
inclusivo, por isso, criamos 
uma metodologia capaz de 
ajudar negócios em diferen-
tes estágios e que vai além 
dos pilares da inovação”, afir-
ma Pina, CEO da empresa. 

O “método S7” , criado pela 
Sevensete, incorpora todas 
as fases do desenvolvimento 
de um negócio e auxilia des-
de a ideação, passando pelo 
planejamento estratégico, fi-
nanceiro, até a governança e 
apoio na jornada das rodadas 
de investimento. “Nós somos 
uma espécie de laboratório 

de dados e soluções. Recebe-
mos um problema, criamos 
um time, incubamos o proje-
to e entregamos a solução em 
forma de serviço, produto e, 
muitas vezes, até criamos o 
negócio do zero. 

Acreditamos que em-
preendedores capacitados 
podem transformar a so-
ciedade e melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas. 
Por isso, nosso modelo foi 
pensado para ir direto à dor 
nos negócios”, explica Ivan 
Marques, CIO da Sevensete. 
Em três anos de atuação, 
auxiliou mais de 20 negócios 
e investiu aproximadamente 
R$ 2 milhões entre funding 
e smart money. “Nós temos 
um braço de investimento, 
mas queremos ir além disso. 

Mais de 45 milhões de motoristas brasileiros já possuem 
o seguro contra danos pessoais causados por veículos 
automotores de via terrestre, ou DPVAT, em formato 
eletrônico. A funcionalidade que permite a geração di-
gital do documento está disponível na Carteira Digital 
de Trânsito desde agosto. A tecnologia é fruto de uma 
parceria entre o Serpro, Denatran e Seguradora Líder, 
companhia responsável pelas indenizações pelos aci-
dentes de trânsito.

Para obter a versão eletrônica do bilhete de seguro, 
basta seguir as orientações do aplicativo e adicionar o 
CRLV, documento veicular digital. Os documentos tam-
bém podem ser impressos em casa, em papel A4 comum, 
e possuem a mesma validade jurídica. A autenticidade é 
garantida pelas informações contidas no QR Code, que 
podem ser verificadas por qualquer pessoa. Basta baixar 
o Vio, aplicativo que possibilita a leitura e conferência 
da validade do documento. 

“O DPVAT digital está trazendo praticidade à vida do 
cidadão, que não precisa se deslocar e não corre mais 
riscos de ficar sem o documento. O Denatran está em-
penhado em deixar a vida do condutor brasileiro mais 
simples”, avalia o diretor-geral do Denatran, Frederico 
Carneiro. Já o  gerente de Soluções de Gestão de Trân-
sito do Serpro, Diego Migliavacca, informa que “o pro-
prietário de um veículo que, no ano de 2020, quitou o 
prêmio do seguro e licenciou o veículo junto ao Detran, 
já pode obter a versão digital do DPVAT que acompanha 
o CRLV Digital”.

CRLV Digital com o Bilhete do Seguro DPVAT pode ser 

Brasil já tem mais 
de 45 milhões de DPVATs digitais

obtido na Carteira Digital de Trânsito - CDT, em (https://
portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/) ou nos canais de 
atendimento do Detran de jurisdição do veículo. Caso o 
proprietário já tenha baixado o CRLV Digital na CDT, mas 
os dados do bilhete do Seguro DPVAT não estejam atua-
lizados, basta excluir o documento e baixar novamente.

O seguro cobre danos relacionados a acidentes de trân-
sito, como morte, invalidez permanente e reembolso de 
despesas médicas e hospitalares. Os beneficiários são o 
motorista e terceiros, como pessoas transportadas ou não, 
incluindo pedestres. O DPVAT é um seguro obrigatório e, 
sem sua quitação, não é possível efetuar o licenciamento 
ou a transferência da propriedade do veículo. O pagamento 
do benefício ocorre da mesma forma, independente da 
culpa pelo acidente(AI/Serpro).

O DPVAT digital está trazendo praticidade à vida do cidadão, 
que não corre mais riscos de ficar sem o documento.
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