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Perfil Corporativo
A GP CONSULTORIA EM SEGURANÇA EMPRESARIAL atua no mercado
há mais de 35 anos, com foco em:
• Combate a fraudes e furtos em serviços públicos,
como: água e energia;
• Implantar e capacitar equipes especializadas para
detecção de fraudes;
• Efetuar investigações sobre infrações e furtos de
materiais, e sobre danos patrimoniais de diversos
segmentos.
• Fiscalizações e auditoria em serviços terceirizados;
• Investigações sobre atos de improbidades
funcionais;
• Delitos corporativos;

• Treinamento de combate a fraude, público-alvo:
Terceirizados e Concursados Fiscais, Agentes
Públicos (Investigadores, Peritos da Polícia Técnica
e Policiais), Agentes Privados (Vigilantes e
Agentes de Portaria) e Especialistas na Área de
Segurança;
• Investigação social;
• Administração de crises empresariais e pessoais;
• Análise de riscos;
• Diagnóstico e avaliação de segurança;

Fraudes – A “pedra no sapato” das Perdas Aparentes;
Agir sobre as Fraudes é buscar a recuperação do faturamento;
É uma das rotinas da gestão comercial e deve ser considerada em planos de negócios e modelos de gestão
desde o início;
 Na composição das perdas aparentes (água não faturada) a fraude pode ter maior ou menor peso em função
das características culturais e sociais do município  é preciso investigar para conhecer;
Um processo efetivo de combate à fraudes, começa no Cadastro  este deve permitir analisar os consumos de
água, por tipos de clientes, perfil de consumo, localização, histórico;
Os procedimentos de campo também podem facilitar a execução de fraudes: cortes, religações, leitura,
manutenção de hidrômetros, padronização dos serviços. Todo o fluxo dos processos comerciais e operacionais
deve visar a eficácia.

Pontos Principais de uma Operação Caça-Fraude;
I. Implantação do Processo Interno


Certificar-se de que o Regulamento dos Serviços da Concessionária, trata o tema Fraude de forma clara e
com multas bem definidas.



Estruturar uma equipe especializada e equipada;



Definir um procedimento de trabalho em campo e regras de negociação no atendimento ao Cliente;



Estabelecer um universo de ligações a serem investigadas, maiores consumidores? Comércios?, baixos
consumos? Códigos de ocorrência? Cortados e não religados?. Acompanhar resultados.



Criar parâmetros no sistema de gestão comercial para acompanhar os reincidentes e endurecer a atuação
sobre eles.

Pontos Principais de uma Operação Caça-Fraude;
II. Preparação do Ambiente Externo



A investigação em campo, deve respeitar a legislação criminal e garantir a boa relação com o Cliente.



É preciso nivelar o entendimento sobre o tema com os principais atores da concessão (Agência
Reguladora, órgãos de defesa do consumidor, Poder Concedente, mídia, etc.)



Os Peritos da Policia Técnica (I.C) deverão ser capacitados para atuar nas perícias em fraudes
constatadas.



Os Investigadores lotados em Distritos Policiais, deverão ser capacitados para atuar nas ações Policiais
em combate as fraudes constatadas.

Principais Atividades
Coordenar e gerenciar todas as atividades de combate à fraudes e furtos de águas, em todos os setores
da empresa;
Efetuar treinamentos à todos os setores envolvidos no programa de fraude;
Estreitar o relacionamento entre a Empresa e os órgãos de polícia e Ministério Público;
Planejar, coordenar e promover inspeções aleatórias em vários segmentos de Clientes;
Centralizar informações históricas de fraude;

Inovações em fraudes
I.

Imã acoplado no hidrômetro;

II.

Hidrômetro escravo;

III. Troca de relojoaria;
IV. Troca de engrenagem da relojoaria do
hidrômetro;

Casos de Sucessos
Posto de gasolina
I- Ima acoplado no hidrômetro
Caso: Foi constatado que havia um
ímã de neodímio acoplado, travando
seu mecanismo.
A irregularidade abastecia o Posto de
gasolina, lava rápido, que funcionava
no local, um reservatório de 5 mil
litros, todos sem registro real.
Houve tentativa de extorsão e
ameaça a integridade física aos
funcionários da Sabesp.

Casos de Sucessos
Lavanderia
II- Hidrômetro escravo
Caso: Análise das informações cadastrais deste

HM cadastrado
A15L003066

imóvel não foi encontrado nenhum registro
sobre o hidrômetro A06S508073, ali instalado.
Durante os levantamentos, verificou-se que os
registros de consumo retroativos de 01 (um) ano
e constatou que o imóvel vinha mantendo a
media, intercalando as variações entre 20 e
22m³/mês nos últimos meses. Com essa pratica
de fraude ele vinha trabalhando seu consumo,
de forma que, assim que o TACE passava pelo
seu comercio o mesmo efetuava a troca do
Hidrômetro real por um Hidrômetro não
cadastrado (chamado Escravo), e fazia uso do
hidrometro não cadastrado até a próxima data
de leitura.

Casos de Sucessos
Clínica de Estética
III- Troca de relojoaria
Caso: durante uma inspeção no local,
foi encontrado uma relojoaria
escondida num arbusto próximo ao
abrigo do hidrômetro, constatado
ainda, que essa relojoaria era a
original, pois o hidrômetro instalado
no local estava com uma relojoaria
diferente da sua original.

Casos de Sucessos
Churrascaria
IV- Troca de engrenagem da
relojoaria do hidrômetro
Caso: Neste local após averiguações
de rotina, foi constatado sinais
evidentes de violação no hidrômetro
instalado.
Diante
deste
fato,
evidencia-se um furto de agua, pois o
acesso ao mecanismo mensurador,
possibilita seu travamento ou até
mesmo seu retrocesso, impedindo a
correta mensuração de agua no local.

Investigação em andamento
V-Travamento de relojoaria
com uso de morsa (grampo
sargento Tipo C

*http://www.jornaldanova.com.br/noticia/pol%C3%
ADcia/3,19530,depois-da-onda-de-furto-deenergiae-agora-vem-o-de-%C3%A1gua-em-novaandradina

Temos em nossos banco de dados alguns
casos cadastrados para investigação.
A fraude no hidrômetro é realizada através
de uma morsa na cúpula do hidrômetro,
onde faz parar o relógio que contabiliza o
consumo de água.
Houve alguns casos no Brasil em 2013, e
percebemos que essa pratica retornou nos
dias de hoje;

Fraudes mais comuns em ligações de água:

Desvio de ramal (by pass)

Cúpula furada

Palheta cortada

Turbina travada com arame

Sabesp X GP Consultoria Resultados
Contrato 16.631/13 – GP Consultoria em Segurança Empresarial

Averiguações finalizadas

599

Registro de Boletim de Ocorrências

370

Inquéritos Policiais abertos

367

Fraudadores identificados (base de
dados)

52

Resultados Financeiros
Ações conjuntas que resultaram na
recuperação de valores (06 meses)

4.515.177,78
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