
Ao longo dos últimos anos, a pressão sobre as organizações para 
se submeterem à transformação digital cresceu acentuadamente. O 
mundo dos negócios está se movendo rapidamente para um espaço 
‘digital first’, o que levou a um aumento dramático na necessidade de 
software. Como resultado, a demanda por desenvolvedores atingiu um 
pico histórico. Contudo, há uma preocupante escassez de talentos em 
software para ajudá-las a gerenciar cargas de trabalho, integrar novas 
tecnologias e inovar processos de negócios.   
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Contratar um colaborador nem sempre é uma tarefa fácil, já que a 
decisão pode acarretar muitas alegrias, mas também muitos danos e 
prejuízos para as empresas. Para se ter ideia, o Brasil enfrenta grandes 
problemas com processos trabalhistas. Só no período entre janeiro a 
outubro de 2019, o total de processos trabalhistas foi de 1,5 milhão, 
de acordo com dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST).   

Cinco erros que as empresas cometem 
ao contratar

Muitas empresas que já estavam em processo de transformação 
digital com a pandemia se viram na necessidade de acelerar esse mo-
vimento, precisando focar na estratégia, métricas e aspirações para 
aproveitar as novas habilidades e não apenas adquirir novas tecnologias. 
Mas, afinal, o que é digital? Todos os dias, novas soluções digitais são 
lançadas e difundidas pelo mundo, simplificando até mesmo as ações 
mais corriqueiras.   

Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento 
de novos modelos de negócios
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Estratégias para potencializar a performance 
do agronegócio brasileiro

@O agronegócio é um dos principais motores da economia 
brasileira, atrelado a perspectivas promissoras que de-

vem tornar o Brasil o principal exportador agrícola do mundo 
até 2024, segundo estimativas da ONU. Mas, muitos desafios 
dificultam esta jornada, diante de altas e complexas cargas 
tributárias. Visando auxiliar os produtores a melhorar seus 
resultados, o escritório Marcos Martins Advogados e a Vector 
Consulting, irão realizar um webinar gratuito, no dia 10 de maio, 
às 17h, sobre como potencializar a performance no agronegócio 
brasileiro. As inscrições estão disponíveis no link: https://lnkd.
in/gZpxwSDW.     Leia a coluna completa na página 6
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E o Mc Picanha, 
adivinhe... não tinha 
picanha!  (Do fast 
food ao Slow Food)

Alessandro Saade

Empreendedorismo

   
Leia na página 8

Atos de fraude, internos e 
externos, são um problema 
crescente para as empresas, 
com 77% das organizações nas 
Américas relatando acreditar que 
o risco envolvendo segurança 
cibernética deve aumentar em 
2022, de acordo com um estudo 
da consultoria KPMG. 

Ainda assim, muitas empresas, espe-
cialmente com operações menores, 

não possuem ferramentas de identificação 
de fraude. Felizmente, existem controles 
antifraude básicos, também chamados 
de controles internos, que podem ser 
implementados para prevenir ou detectar 
atividades fraudulentas.

 
O que são controles internos para 

prevenir e detectar fraudes  -  Fraude 
é o ato de enganar o outro na tentativa de 
ganhar algo de valor. Pode ser um falso 
relatório financeiro, apropriação indébita 
de ativos ou ganho de recursos sob falsos 
pretextos. 

Os controles internos, portanto, são pro-
jetados para impedir que indivíduos, tanto 
dentro, como fora da organização, come-
tam fraudes, e para detectar quando uma 
fraude ocorre. Assim, as perdas podam ser 
mitigadas e atividades ilegais ou antiéticas 
podem ser interrompidas imediatamente.

 
Para auxiliar empresas a fugir das fraudes 

corporativas, João Moressi Jr., fundador e 
CEO da Opah IT, empresa especializada 
no desenvolvimento de soluções custo-
mizadas de TI, destaca cinco controles 
antifraude que podem ser implementados 
imediatamente.

 
1. Verifique antecedentes de seus 

candidatos  -  Charme e um currículo atra-
tivo podem fazer com que um candidato passe 
por uma entrevista de emprego, mas isso não 
garante sua honestidade. Um primeiro passo 

Cinco controles antifraude para proteger  
sua empresa
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importante para não errar no recrutamento é 
contratar uma empresa confiável para fazer 
uma verificação de antecedentes. “Analisar 
as mídias sociais do candidato também é 
outra medida eficaz para determinar o tipo 
de pessoa que você está considerando con-
tratar”, recomenda o CEO.

 
2. Garanta a privacidade do cliente  

-  Quando seus clientes fazem login em 
seu sistema para realizar negócios, você 
precisa ter certeza de que são realmente 
eles. A utilização de meios de verificação 
de identidade é crucial. Se, por exemplo, 
um cliente estiver efetuando login em 
um dispositivo diferente do normalmente 
empregado, crie um ponto de parada para 
verificação de identidade.

Isso pode ser tão simples quanto respon-
der a perguntas de segurança ou enviar uma 
mensagem de texto para um número de 
telefone conhecido, que pode ser inserido 
como verificação. Um processo de autenti-
cação múltipla duplica essa metodologia e 
aumenta ainda mais a segurança, bem como 
a percepção do cliente sobre seus recursos 
de segurança e seu grau de confiabilidade.

 
3. Empregue um sistema de geren-

ciamento de fraude  -  Bons sistemas 

de gerenciamento de fraudes devem ser 
acessíveis a todas as partes necessárias, 
já que fraude é um tema melhor tratado 
trabalhando em equipe. Dependendo de 
quem tem permissão para ver o quê, o 
sistema deve disponibilizar diferentes 
opções de login. 

Pode também incluir ferramentas que 
aplicam pontuações de risco aos usuários, 
sejam funcionários ou clientes. Considere 
alguém tentando várias vezes, em disposi-
tivos diferentes, inserir um código de login. 
Um sistema competente pode sinalizar 
essas informações e enviar os detalhes de 
volta ao webmaster, em tempo real.

 
4. Treine sua equipe  -  Embora esse 

risco possa não estar em sua mente o 
tempo todo, você nunca quer ser pego de 
surpresa por uma violação de segurança. 
Invista em treinamento para educar suas 
equipes sobre as técnicas mais recentes 
usadas em fraudes e como elas podem 
ser frustradas. 

Deixe que essas experiências tenham 
uma sensação de comunidade, em que as 
pessoas se envolvam em discussões sobre 
a compreensão das diferentes ferramentas 
disponíveis, incluindo gostos e desgostos. 
Ouça sua equipe quando eles discutirem 
como a fraude afeta potencialmente seu 
negócio na prática.

 
5. Filtrando informações  -  Esta é 

outra forma de garantir a devida diligência. 
Ao filtrar endereços de e-mail e números de 
telefones celulares, você pode gerar dados 
informativos sobre quem está entrando em 
contato com sua organização. 

Ao usar essa ferramenta, você pode ve-
rificar quem está utilizando os serviços da 
sua empresa e com que frequência, e pode 
até verificar se o endereço de e-mail apare-
ceu em lugares desagradáveis do universo 
online, como a dark web. - Fonte e outras 
informações: (https://www.opah.com.br/).

Diocese católica abole padrinhos e madrinhas
O bispo de uma diocese católica do noroeste da Itália aboliu 

as figuras da madrinha e do padrinho nas cerimônias de batismo 
e crisma, seguindo um exemplo já adotado em outras partes 
do país. De acordo com o bispo de Ventimiglia e Sanremo, 
Antonio Suetta, esse “experimento” vai durar três anos e se 
deve aos problemas decorrentes da incompreensão a respeito 
do papel dos padrinhos na vida de um batizado. “O fato é que 
a maior parte dos padrinhos e madrinhas não corresponde aos 
requisitos exigidos, ou seja, de serem acompanhantes na fé 
cristã”, declarou Suetta. E que muitas vezes os pais escolhem 
madrinhas e padrinhos para seus filhos por motivos afetivos ou 
de parentesco, desconsiderando a função religiosa dessas figu-
ras. A medida entra em vigor em 1º de junho, mas haverá um 
período de transição até 31 de agosto para não afetar famílias 
que já estão com a cerimônia marcada (ANSA).    Leia a 
coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: ANSA

O QuE ESPERAR DOS MAIORES MARKETPLACES 
DO BRASIL NOS PRóXIMOS ANOS     Leia na página 4

Amistosos da Seleção
A CBF confirmou as datas e os 

rivais da seleção nos próximos amis-
tosos. Os comandados do técnico 
Tite pegarão Coreia do Sul, Japão 
e Argentina. O Brasil  abrirá a série 
diante dos sul-coreanos, em Seul, no 
dia 2 de junho. Quatro dias depois, 
a seleção viajará até Tóquio para 
pegar o Japão. O último compromisso 
será o clássico diante da Argentina, 
em Melbourne, no dia 11 de junho 
(ANSA).
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