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squeça a velha imagem de deteti-
ves particulares que ficam inves-
tigando apenas casos de traição, 
divórcio ou procura de pessoas 
desaparecidas. A detetive Danie-
le Martins, uma das profissionais 

mais respeitadas deste segmento, com 12 anos 
de mercado, conta que, atualmente, esse ser-
viço se ampliou ao segmento empresarial com 
intensidade. Isto porque é bastante comum in-
vestigações que envolvem levantamento real 
de patrimônio, idoneidade dos sócios, chan-
tagens, furtos e desvios, funcionários desleais, 
perjúrio,concorrência desleal, fornecedores sus-
peitos, atendimento a clientes fora da empresa, 
desvios de material, interceptação telefônica, 
varredura à procura de grampos ou dispositivos 
de monitoramento ilegal entre outras demandas. 

“Nossa equipe de mais de 25 detetives particu-
lares conta com equipamentos e ferramentas de 
alta tecnologia para realizar a investigação com 
total sigilo. Reunimos todas as provas e monta-
mos um dossiê para que não haja mais dúvidas 
de que a empresa está sendo lesada ou a pessoa 
investigada tenha  desvio de conduta para que o 
cliente tenha total certeza sobre quais decisões 
tomar”, afirma Daniele. Segundo ela, hoje em 
dia, 30% das empresas enfrentam algum pro-
blema de espionagem industrial, sabotagem ou 
concorrência desleal.  “Muitas vezes o espião 
pode se passar por cliente, visitante, funcionário, 
fornecedor ou até mesmo subornar funcionários 
para que estes passem informações sigilosas so-
bre a empresa”. Outro aspecto que ela enfatiza é 
o sigilo. “Assim como as provas, o nome dos en-
volvidos na investigação é preservado conforme 
código de ética profissional. O relatório final, no 
entanto, é conclusivo”, garante a detetive que 
recentemente ganhou pela segunda vez o prê-
mio Magnífico como melhor detetive de 2016 
na categoria investigação particular.

A agência da detetive Daniele também tem 
outra característica diferencial no mercado. Ela 
faz uma investigação full time, ou seja, nas 24h 
do dia, tudo é filmado com registro de data, ho-
rário e fotografia. Tanto que, em média, depois 
de 10 a 15 dias ela consegue resolver 90% dos 
casos em que atua. 
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A detetive Daniele Martins é uma das maiores especialistas em investigação empresarial no Brasil, que 
envolve executivos, profissionais e contra espionagem, com média de 90% de sucesso na solução dos casos


