
Qual a responsabilidade 
criminal da empresa em 
acidentes de trabalho? 

O Brasil, 
infelizmente, é um 
dos países recordistas 
em acidentes de 
trabalho

Esse número elevado, 
além de destruir 
vidas, acaba por so-

brecarregar o sistema pre-
videnciário do país.  Apesar 
da triste situação, por se 
tratar de vidas humanas, o 
Brasil tem um sistema de 
proteção ao trabalhador 
bem rígido. Existem, na 
maioria das empresas, os 
técnicos de segurança do 
trabalho, os engenheiros 
de segurança, profissionais 
aptos a avaliar os riscos de 
cada função e indicar os 
equipamentos de proteção 
adequados.

A ideia do presente artigo 
foi em razão da triste notícia 
da morte de um empre-
gado em uma fábrica de 
trituração de artefatos de 
cimento. Não se analisará 
a questão laboral, mas sim, 
se existe a possibilidade de 
responsabilização criminal 
da empresa e dos seus di-
rigentes. A  legislação bra-
sileira não prevê a punição 
criminal da pessoa jurídica 
para casos de crimes vincu-
lados ao trabalho. 

Existem punições às 
empresas quando se veri-
ficam crimes ambientais 
e do consumidor, como o 
caso de Brumadinho, por 
exemplo. Desse modo, o 
ressarcimento contra a 
empresa será de natureza 
cível e trabalhista. Na es-
fera criminal, entretanto, 
é possível investigar um 
pouco mais o fato e criar 
hipóteses de responsa-
bilização. No caso que 
impulsionou esse artigo, 
como ocorreu uma morte, 
a Delegacia de Homicídios 
será acionada e um in-
quérito para investigar as 
causas será aberto.  

A autoridade policial 
ouvirá os proprietários da 
empresa, o responsável 
pela gestão, quem analisou 
os riscos da atividade, quais 
as orientações e treina-
mentos realizados com o 
trabalhador, verificará se 
a empresa tem todos os 
alvarás de funcionamento, 
se o empregado acidentado 
está com sua previdência 

em dia e se tem seu perfil 
profissional preenchido 
corretamente, bem como 
sua carteira de trabalho.

Diante destes documen-
tos e depois de ouvir to-
das as pessoas, inclusive 
colegas de trabalho e até 
mesmo peritos do Instituto 
de Criminalística, como da 
Delegacia do Trabalho, co-
cluirá se o fato foi culposo 
ou não. Ou seja, se houve 
negligência, imprudência 
ou imperícia, se foi doloso, 
houve dolo eventual, ou se 
foi realmente um acidente.

Os crimes culposos são 
aqueles cometidos por 
negligência, imprudência 
ou imperícia. No presente 
caso, se verificaria a falta 
de um Equipamento de 
Proteção Individual, de 
um treinamento ou até 
mesmo  imprudência do 
trabalhador.

Já os crimes dolosos, são 
aqueles cometidos com 
intenção. O agente plane-
jou e executou o fato. Por 
exemplo, nesse caso, um 
colega, inimigo do trabalha-
dor, subiu e o empurrou no 
triturador. Não se trata da 
hipótese, a princípio, mas 
a polícia precisa investigar.

Quando se refere ao crime 
cometido por dolo eventual, 
significa dizer que alguém 
assumiu um risco sobre 
algo que não deveria ser 
realizado. Como, a utiliza-
ção de um Equipamento de 
Proteção mais sofisticado, 
um dispositivo de seguran-
ça na máquina. 

A importância de se dis-
tinguir e se investigar sobre 
a forma dos acontecimentos 
fáticos é o rito processual. 
Se o crime for culposo, além 
da pena ser menor, será 
julgado por um juiz togado. 
Se o crime for doloso, será 
julgado pelo Tribunal do 
Júri, cujas consequências 
são imprevisíveis.

Acidentes acontecem, 
mas cabe a todos trabalhar 
para diminuir as estatísti-
cas. Infelizmente, a pena 
aplicada, seja para um cri-
me culposo ou doloso, não 
trará a vida do ente querido 
de volta, mas servirá de 
prevenção para aqueles que 
insistem em desrespeitar as 
normas de segurança.

(*) - É Advogado Especialista 
em Direito Criminal 

(www.marcelocampelo.adv.br).

Marcelo Campelo (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 28 de janeiro de 20214

A primeira fase do Open Banking no 
Brasil começa a ser implementada no 
dia 1º de fevereiro. Apontado como 
uma revolução no sistema financei-
ro brasileiro e regulamentado pelo  
Banco Central, o novo mecanismo 
funciona como um “banco aberto”, 
uma espécie de rede de dados, que, 
mediante autorização do usuário, 
poderá compartilhar informações 
e serviços entre instituições finan-
ceiras     .  

O Open Banking trará inúmeros 
benefícios às pessoas. Amplitude nos 
serviços oferecidos pelas instituições 
bancárias, melhoria na experiência 
do usuário, taxas mais competiti-
vas e a possibilidade de escolher 
os produtos de um banco, sem ter 
que abrir contas indesejadas, são só 
algumas mudanças no dia a dia dos  
mais de 175 milhões de brasileiros 
que possuem relacionamento com 
instituições bancárias. 

Há, no entanto, muitas dúvidas em 
torno do assunto. 

Por isso, Thiago Alvarez, fundador 
e CEO do Guiabolso, listou seis itens 
sobre essa novidade para ajudar 
no entendimento das pessoas. “O 
Guiabolso nasceu do Open Banking 
e trabalha há oito anos para isso. Nós 

Entre cada dez brasileiros, sete não estão felizes com o 
rumo que o país está trilhando. A pesquisa What Worries 
the World, realizada pela Ipsos, perguntou a entrevistados 
de 27 nações se eles acham que seus países estão indo na 
direção certa ou errada. No Brasil, 71% dos respondentes 
acham que o país está indo no rumo errado, contra 29% 
no rumo certo. 

Há um ano, em janeiro de 2020, o percentual de brasilei-
ros que achava que o Brasil estava na direção errada era 
consideravelmente menor, de 54%. Considerando a média 
global, 62% dos respondentes no mundo estão insatisfeitos 
com o rumo de suas nações. O número permanece estável 
em relação ao mesmo período do ano passado, quando 
61% se declararam descontentes.

As nações cujos entrevistados estão mais infelizes 
com a direção dada a seus países são Peru (83%), 
África do Sul (78%) e Chile (77%). Por outro lado, 
o grau de descontentamento é mais baixo entre os 
respondentes da Arábia Saudita (14%), Índia (31%) e 
Austrália (39%). Pelo décimo mês consecutivo, a crise 
do novo Coronavírus foi citada como tema que mais 
preocupa em nível global. Metade (50%) das pessoas 
dos 27 países acredita que a pandemia de Covid-19 é 
a questão mais preocupante que sua nação enfrenta 
atualmente.

O segundo assunto que mais preocupa, segundo 37% 
dos entrevistados, é o desemprego. Em terceiro lugar, 
com 29%, vêm a pobreza e a desigualdade social. A cor-

No Brasil, 71% dos respondentes acham que o país está indo no 
rumo errado, contra 29% no rumo certo.

A embalagem deve ser utilizada como marketing de 
diferenciação para aproximar a empresa do cliente.

Devido à conexão 
emocional criada, a 
entrega de produtos 

é um dos momentos mais im-
portantes para a fidelização 
de clientes. 

O investimento em em-
balagem pode ser utilizado 
como marketing de dife-
renciação e aproximar a 
empresa do cliente. De 
acordo com uma pesquisa 
realizada pela MeadWestva-
co Corporation (MWV), 63% 
dos consumidores repetem 
a compra quando a embala-
gem se mostra funcional e 
38% são influenciados pela 
aparência dela. 

Para Thais Lima, RP da 
Printi e proprietária da 
marca de acessórios fe-
mininos Julithá, “por trás 
da aplicação do unboxing, 
há o alcance de inúmeros 
resultados orgânicos. A 
divulgação aumenta, as 
pessoas passam a postar, 
te marcar, recomendar 
nas redes sociais e é dessa 
forma que a loja passa a ser 
reconhecida”. 

Pensando nisso, separa-
mos algumas dicas que po-
dem criar uma experiência 
de unboxing memorável 
para seu negócio. Confira: 
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Como utilizar embalagens 
para promover a sua marca

A experiência de unboxing viralizou no meio digital, mostrando para as marcas que a embalagem 
do produto também é uma importante forma de comunicação, principalmente, no caso de compras 
realizadas pela internet

mais o cliente, inclua 
um brinde da loja. 
Pode ser um adesivo, 
um cupom de desconto 
ou uma amostra de um 
produto que combina 
com o que ele acabou 
de adquirir. O sucesso 
é garantido! Afinal, 
quem não gosta de 
ganhar presente? 

 5) Perfume - Para finali-
zar, escolha uma essên-
cia que combine com a 
loja e borrife antes de 
fechar a embalagem. 
Ao abrir a caixa, o 
cliente sentirá o cheiro 
e se encantará com a 
experiência de abrir a 
embalagem. 

“Existem muitos cami-
nhos para construir uma 
experiência diferenciada e 
bem elaborada de unboxing 
para seus clientes. A ideia 
é escolher itens de forma 
estratégica, que estejam ali-
nhados à sua marca e ao seu 
público-alvo para criar uma 
experiência melhor e mais 
surpreendente”, comenta 
Ellen Pretel, Gerente de 
Marketing da Printi. -  Fonte 
e mais informações: (www.
printi.com.br).

 1) Embalagem perso-
nalizada - O primeiro 
contato do cliente é 
com a embalagem e 
por isso, acaba sendo 
responsável por des-
pertar o interesse e o 
encantamento do con-
sumidor. É um ponto 
decisivo para gerar 
novas compras e até 
mesmo, a conquista de 
novos clientes. 

 2) Fita adesiva colorida 
- Em vez de usar a fita 
adesiva transparente 
para fechar as caixas, 
uma colorida pode dar 
um impacto visual me-

lhor. Principalmente, se 
você combinar com as 
cores da marca. 

 3) Carta de agrade-
cimento - A dica é 
escrever à mão, as-
sinar, usar adesivos, 
carimbo, cores dife-
rentes de caneta e 
outros elementos que 
combinem com a sua 
loja e que destaquem o 
cuidado que você teve 
ao preparar o pedido. 
Essa dica é simples, 
mas traz um resultado 
muito bacana. 

 4) Brindes e amostras 
- Para encantar ainda 

Maioria das pessoas acha que Brasil 
está seguindo a direção errada

rupção política e financeira foi citada por 27% e o acesso 
à saúde, por 24%.

Considerando apenas as respostas do Brasil, 45% se de-
clararam preocupados com a pandemia, 40% com o acesso 
à saúde, 34% com a pobreza e desigualdade social, 33% com 
a corrupção política e financeira e 30% com o desemprego.

A pesquisa online foi realizada com 22.003 entrevistados 
com idade entre 16 e 74 anos de 27 países, entre os dias 18 
de dezembro de 2020 e 08 de janeiro de 2021. A margem 
de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais. Fonte 
e mais informações: (www.ipsos.com/pt-br).

Open Banking: a revolução no sistema financeiro
queremos garantir uma experiência 
incrível para o cliente. Isso faz parte 
da nossa essência”, afirma o execu-
tivo, ressaltando o pioneirismo do 
aplicativo nesse tema. 
 1) Mais facilidade no atendi-

mento ao cliente de outros 
bancos - Hoje os bancos não 
‘enxergam’ o relacionamento 
do cliente com outras institui-
ções financeiras. Com o Open 
Banking, o cliente de outra 
instituição poderá comparti-
lhar diretamente seus dados 
de cadastro, extratos e outras 
informações diretamente com 
outros bancos sem ter a ne-
cessidade de abrir uma conta, 
visitar a agência, ter histórico 
com a instituição. Tudo pode-
rá ser feito online em poucos 
minutos pelo celular. 

 2) Mais oferta de serviços 
condizente com perfil - Trará 
mais inteligência na oferta de 
produtos.  Ele atuará utilizando 
algoritmos e por isso, bancos e 
fintechs conseguirão entender 
melhor o que se aproxima das 
necessidades do consumidor. 
Isso permitirá uma oferta de 
serviços, pois todos poderão 

O Open Banking começa a ser 
implementada na próxima semana: 

dia 1º de fevereiro.
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história com outro banco, parte 
deste histórico se perde e o 
‘pulo do gato’ é esse, pois liberta 
o cliente deste sistema sem que 
ele perca seu histórico”.      

 4) Mais chances de conseguir 
um empréstimo ou finan-
ciamento com juros e taxas 
acessíveis - Alvarez resume 
essa mudança citando um 
exemplo muito comum no dia a 
dia. “Uma vantagem que certa-
mente será sentida rapidamen-
te é que com a implementação 
do Open Banking ao solicitar 
empréstimo ou financiamento 
em uma instituição, o histórico 
do cliente estará disponível e, 
assim, ele poderá barganhar 
melhores taxas ou limites. A 
oferta de produtos também 
fará que todos tentem abarcar 
o cliente oferecendo mais par-
celas, menos juros, descontos 
em antecipação, entre outras 
coisas”, diz. 

 5) Mais segurança em suas 
escolhas e transações - O 
Banco Central está à frente 
da regulação do Open Banking 
no Brasil. Qualquer instituição 

participante precisará seguir à 
risca esta regulação. Em linhas 
gerais, as empresas participan-
tes terão normas e procedi-
mentos para cumprirem e, caso 
desrespeitem algum ponto da 
regulação, o BC poderá apli-
car multas, excluir a empresa 
do sistema e, nos casos mais 
extremos, decretar a falência 
ou liquidação da instituição. 
“Com base nisso, acreditamos 
que o serviço é seguro, pois 
quem estiver ali certamente 
está cumprindo uma série de 
normas que prezam segurança 
e o bem-estar de todos”, finaliza 
o fundador e CEO do Guiabolso.  

 6) Fases e prazos de imple-
mentação - A primeira das 
quatro etapas do processo 
de implementação do Open 
Banking tem início em 1º de 
fevereiro. Já o prazo para a 
última fase – entrada em vigor 
do compartilhamento de dados 
sobre produtos e serviços e 
dados de transações – está 
previsto para 15 de dezem-
bro deste ano. - Fonte e mais 
informações: (www.guiabolso.
com.br). 

oferecê-los em diversas plata-
formas simultaneamente.

 3) O histórico é seu. Você é o 
dono dos seus dados - Não 
possui um modelo específico 
para ser seguido, cada país 
desenvolve o seu, conforme 
sua necessidade. Mas Alvarez 
explica que uma característica 
comum   em todos os países 
que implementaram este me-
canismo é a liberdade. “É muito 
comum ver brasileiros com 
anos de relacionamento com 
seus bancos. E quanto maior o 
tempo de relacionamento com 
a instituição mais informações 


