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PESQUISA DE ANTECEDENTES
A Inteligência vence guerras e separa amigos de inimigos. Seja ao contratar um
funcionário, ao investigar pagamento de seguros ou ao avaliar um cliente em potencial, a
habilidade de conduzir de forma efetiva uma pesquisa de antecedentes pode reduzir seu
risco e melhorar sua produtividade.
Um bom programa de investigação de antecendes tem se provado importante na redução
de furto no ambiente de trabalho, absenteísmo, processos trabalhistas, problemas de
moral e produção. Apesar de existirem empresas que oferecem serviços básicos de
checagem de antencedentes, a maioria dos departamentos de RH têm políticas de
acessar apenas informações limitadas e a maioria dos bancos de dados de acesso público
são fragmentados e não possuem informações completas.

ESTUDO DE CASO

HISTÓRICO DE
PROPRIETÁRIO REVELA-SE
CHAVE NA VALIDAÇÃO DE
MILHÕES EM TÍTULOS
Em uma das mais complexas
investigações de antecedentes
de sua história, que estendeuse pelos três continentes,
a PAICA determinou que o
histórico de um personagem
chave, proprietário de títulos
envolvidos em fraude, não
tinha nenhuma relação com a
validade dos títulos oferecidos
para venda. A PAICA pode
também auxiliar na validação
da origem dos títulos, de
detalhes envolvendo a fraude
e da autenticidade dos
mesmos.
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A PAICA se vale de suas duas décadas de experiência
e vasta gama de recursos para oferecer maior valor
agregado na pesquisa de antecedentes. Temos acesso
à maioria dos bancos de dados particulares disponíveis
atualmente, e os utilizamos em combinação com um
sistema e metodologia únicos, que permitem que todo
seu potencial seja aproveitado. Além disso, a PAICA
foca no aspecto de inteligência humana envolvido na
checagem de antecendentes, não baseando-se apenas
em bancos de dados e simples pesquisas de internet
para chegar ao fundo do histório de um alvo.
Existem muitas empresas que oferecem informações
sobre antecedentes. Há apenas uma que combina
tecnologia, fontes públicas e privadas de dados e
inteligência humana para gerar resultados em nível
mundial – e esta é a PAICA, sua parceira de negócios
forte e criativa, em qualquer lugar do mundo.
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