
FUTUROa discutir

www.iiabrasil.org.br

Diversas áreas do mundo corporativo estudam 
estratégias seguras para a volta gradual das 
suas atividades. Nesses planos não está 
apenas em pauta a retomada da Economia. Os 
executivos tentam aprender com a Covid-19 
maneiras de defender a governança de suas 
empresas, mapeando ainda um campo dotado 
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Por Marcos de Mendonça Peccin
Diretor de Treinamentos e Eventos do IIA Brasil

avanço da globalização atual 
da sociedade em todo o pla-
neta traz à auditoria, em es-
pecial à auditoria interna, um 
desafio que não pode mais ser 
deixado de lado: a valorização 
multifacetada das instituições, 
incluindo as questões de 
saúde, econômicas, sociais, 
corporativas, entre outras.

Passa a ser urgente que as tarefas, processos 
e atividades tratem a sua governança de forma 
interligada e focada na obtenção de segurança 
nos âmbitos administrativo, jurídico, financeiro 
e econômico, levando o mundo organizado da 
sociedade, em especial das empresas, a um pa-
tamar que atenda às necessidades indiscutíveis 
de seus clientes, fornecedores, controladores, 
colaboradores e da comunidade de maneira 
mais ampla e eclética.

Esse cenário agrava-se sobremaneira, segun-
do economistas, à medida em que enfrenta-
mos senão a maior e a mais impactante crise 
em termos globais desde a depressão de 1929 
ocasionada pelo surgimento da Covid-19. Isso 
porque são inimagináveis as consequências 
que advirão e quanto tempo poderemos con-
siderar para o reestabelecimento de uma nova 
ordem das coisas após o “Grande Confinamen-
to”, como batizado pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

O universo da auditoria interna vem levan-
tando princípios básicos para a execução dessa 
nova forma de agregar valor às instituições 
(mesmo considerando o enfrentamento de um 
período de recessão – quando há uma queda 
significativa da atividade econômica), sobretu-
do no que diz respeito sobre como avaliar de 
modo preciso os riscos e rentabilidades, estraté-
gias de responsabilidade das organizações, ges-

tões efetivas e independentes, culminando com 
relatórios e pareceres que contribuam de modo 
seguro com conteúdos estratégicos, financeiros, 
técnicos e operacionais.O
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O DESAFIO DA AUDITORIA
INTERNA PÓS-PANDEMIA

“Passa a ser urgente que as 
tarefas, processos e atividades 

tratem a sua governança de 
forma interligada e focada na 

obtenção de segurança nos 
âmbitos administrativo, jurídico, 

financeiro e econômico, 
levando o mundo organizado 

da sociedade, em especial 
das empresas, a um patamar 
que atenda às necessidades 

indiscutíveis de seus clientes, 
fornecedores, controladores, 

colaboradores e da comunidade 
de maneira mais ampla e 

eclética. Esse cenário agrava-
se sobremaneira, segundo 

economistas, à medida em que 
enfrentamos senão a maior 

e a mais impactante crise 
em termos globais desde a 

depressão de 1929 ocasionada 
pelo surgimento da Covid-19. 
Isso porque são inimagináveis 

as consequências que advirão.”
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Nesse sentido, criam-se novos desafios para 
prevenir e combater os fraudadores e pessoas 
mal-intencionadas, que aproveitam-se de ocasiões 
especiais de adaptação como a que vivemos neste 
momento transitório de isolamento social em 
decorrência da pandemia que assola o Brasil e o 
mundo e no qual rotinas diárias de home office, 
por exemplo, foram implementadas. Tal ação 
levou a Auditoria Interna a atuar remotamente 
como as demais áreas empresariais, respaldan-
do-se de recursos tecnológicos avançados como 
big data e inteligência artificial, condicionando as 
análises de grandes massas de dados à automação 
de uso intensivo de informações para avaliar e 
manter a integridade da governança corporativa.

A auditoria interna passa a ter uma função 
primordial em todas as organizações a fim de 
mitigar os impactos nos interesses empresariais, 
formando o que já vem sendo chamada de 
uma nova linha de defesa ao lado das gestões 
de riscos e controles, além da exercer a própria 
gestão operacional visando a inter-relação com 
os órgãos reguladores, governamentais e inter-
nacionais de caráter supranacional.

Por fim, a Auditoria Interna cumpre seu 
mister de elaborar planos de ações e de cor-
reções de deficiências no sentido de agregar 
ainda mais os valores aqui tratados, indepen-
dentemente da forma com que se dará a recu-
peração e a trajetória econômica no Brasil e no 
mundo pós-pandemia. Ela deverá acompanhar 
continuamente as intervenções da governança 
mediante das mudanças dos comportamentos 
humanos de consumo, cujos reflexos deverão 
ser medidos e mitigados pelas empresas com 
ações preventivas e corretivas.   

“A auditoria passa a ter 
uma função primordial nas 

organizações a fim de mitigar 
os impactos nos interesses 

empresariais, formando o que 
vem sendo chamada de uma 

nova linha de defesa ao lado das 
gestões de riscos e controles.”

CONHEÇA NOSSO
PORTAL DE NOTÍCIAS

Todos os nossos artigos são separados por 
categorias para facilitar a busca. Dentro das notícias 
você encontra a nossa revista mensal AI Magazine, 
as postagens do Blog do Richard Chambers 
(presidente e CEO do Global Institute of Internal 
Auditors) na versão traduzida para o português, 
informações sobre certificação, CONBRAI e as 
notícias mais recentes sobre a Auditoria Interna.

LEIA TODO O CONTEÚDO EM 
HTTPS://IIABRASIL.ORG.BR//NOTICIAS iia.brasil iia.brasil iiabrasilofi cial
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Com a pandemia 
da Covid-19, a 
campanha de 
conscientização da 
Auditoria Interna 
promovida em 
maio pelo 
The IIA ganha 
foco para ações 
virtuais na internet.
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ACONTECE NO IIA

DA AUDITORIA INTERNA É INCENTIVADA
CONSCIENTIZAÇÃO 

de conhecimento amplo entre os 
auditores internos que anualmente o 
mês de maio tornou-se um período 
de intensa campanha mundial para 
a divulgação das suas atividades no 
mundo corporativo. A cada ano que 
passa, o projeto “Maio – Mês Interna-
cional da Conscientização da Auditoria 
Interna” (mais conhecido como IIA 
May), desenvolvido pelo The Institute 
of Internal Auditors (The IIA), ganha 
mais adeptos e torna gigante o nú-
mero de iniciativas para a promoção 
da carreira. Para tal ação, o instituto 
norte-americano conta sempre com 

a transmissão em todo o planeta, por meio de 
seus capítulos afiliados, de materiais e instruções 
aos associados que orientam uma participação 
efetiva na campanha.  

Sabemos, no entanto, que em 2020 o IIA 
May contará ainda mais com a criatividade 
dos auditores internos. A pandemia gerada 
pela Covid-19 pediu um necessário isolamento 
social que, infelizmente, também afetou as ricas 
abordagens presenciais de conscientização que 
foram elaboradas em anos anteriores. Entretan-
to, as plataformas digitais e redes sociais estão 
disponíveis, e o IIA Brasil convida seus afiliados 
a permanecerem firmes na divulgação da cam-
panha nesses espaços virtuais, utilizando sempre 
a hashtag #IIAMAY. 

A entidade disponibilizou gratuitamente em 
seu site oficial (iiabrasil.org.br) materiais on-line 
para a produção de postagens em redes sociais 
(Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter), 
anúncios e assinaturas de e-mail, além do selo 
virtual da campanha em português. O IIA 

É
Brasil lembra que uma boa forma de promover 
a conscientização no cenário de pandemia é 
compartilhar os conteúdos gerados pelo insti-
tuto e IIAs de outros países em seus perfis nas 
redes sociais.

Também como incentivo, o IIA Brasil vai 
premiar as empresas que desenvolveram as 
melhores ações brasileiras em 2020 na campanha 
IIA May com um selo especial e exclusivo. Os 
interessados enviaram ao instituto um relatório 
de suas atividades de conscientização, e que 
representaram o orgulho de ser auditor interno, 
desenvolvidas durante o período de 01 a 31 de 
maio de 2020. O resultado será divulgado no site 
da entidade no dia 22 de junho.

Anualmente, os institutos de Auditoria Interna 
espalhados pelo mundo, afiliados ao The IIA e 
que participam do IIA May, também concorrem 
a um prêmio denominado “Building Awareness 
Champion” (livre tradução para o português: 
“Campeão de Conscientização”). Graças ao com-
promisso excepcional com a promoção da 
profissão, o IIA Brasil é reconhecido desde 2016 
com essa condecoração internacional – expressa 
também na forma de um selo exclusivo.

No ano passado, por exemplo, o instituto bra-
sileiro recebeu diversas atividades relacionadas 
à campanha e seus representantes (da Diretoria 
Executiva e do Conselho de Administração) 
fizeram questão de participar de algumas delas. 
O que se viu foi uma intensa movimentação de 
auditores internos em empresas de grande porte 
do setor público e privado no intuito de mostrar 
o valor da Auditoria Interna e de fortalecer a 
carreira. Divulgaremos na próxima edição os 
resultados da premiação nacional para o IIA 
May 2020.   

DA REDAÇÃO
marketing@iiabrasil.org.br

PELO IIA BRASIL NAS REDES SOCIAIS  
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“O auditor 
precisa romper 
a sua tendência 
natural ao 
isolamento e 
buscar a melhor 
maneira de se 
adaptar para 
agregar valor de 
forma alinhada 
com a gestão.”
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OPINIÃO

JAMAIS SEJA A LINGUIÇA
NA CRISE, SEJA O CÃO. 

ntiga sentença da sabedoria popular retrata 
bem a situação de uma pessoa em meio a 
um período difícil, pronto para ser obje-
to de algum ataque ou prejuízo. “Estou 
vestido de linguiça na festa dos cachorros” é 
uma expressão utilizada quando estamos 
em uma armadilha, na qual mais cedo ou 
mais tarde podemos ser apanhados. Em 
tempos de pandemia, nossa temática atual 
e que perpassará todo o ano de 2020, o 
auditor interno precisa estar atento na sua 
organização para não ser pego por essa 
crise sanitária de consequências políticas 
e econômicas como uma linguiça na festa 

dos cães, sabendo encontrar o seu lugar para 
valorizar a função de auditoria interna, essen-
cial em conjunturas como essa.

O cenário sofreu uma grande ruptura com a 
pandemia da Covid-19. Trata-se de uma enfer-
midade de rápida contaminação, com um vetor 
(que é o ser humano) muitas vezes assintomá-
tico, que traz incertezas sobre seus efeitos nos 
organismos e, ainda, indefinições a respeito das 
estratégias de prevenção, impactos econômicos 
e em outras atividades da sociedade. Tudo isso 
é permeado ainda por um ambiente de polari-
zação, típica da pós-verdade, no qual a verdade 
em si é sobreposta pelo discurso e a confiança 
fica em baixa entre as pessoas, gerando apreen-
são e instabilidade nas relações.

As organizações, públicas e privadas, foram 
pegas em cheio nesse contexto. Algumas com 
atribuições específicas para minorar os impac-
tos da crise, como as que promovem políticas 
públicas ou, ainda, a essencial rede privada de 
hospitais. Outras tentam sobreviver aos efeitos 
de uma quarentena que afeta a circulação de 
pessoas e a forma de realizar negócios, bus-
cando alternativas para se reinventarem (a 
palavra da moda) diante desse novo mundo 
“quarentenado” que se impõe de forma rápida 

A
e demanda velocidade das decisões diante de 
pressões populares e dos recursos que se tor-
nam escassos.

Nesse mar de incertezas, que coleciona 
naufrágios diários de organizações, com uma 
profusão de riscos emergentes, mudanças em 
alta velocidade e sob grande pressão popular, 
paira o auditor interno. Esse profissional precisa 
romper a sua tendência natural ao isolamento, 
de cumprir a sua programação feita no fim 
do ano anterior de forma mecânica e metó-
dica, para enxergar o que está acontecendo 
e buscar a melhor maneira de se adaptar, se 
encaixar, agregando valor de forma alinhada 
com a gestão. Caso contrário, deve, insulado 
no seu castelo da autonomia e de seus dogmas, 
converter-se em uma saborosa linguiça na festa 
dos cães, podendo ser eliminado como uma 
despesa desnecessária.

Sim, apesar dessa crise acentuar a importân-
cia de uma gestão de crises, e aqueles que não 
fizeram o dever de casa nesse sentido enfren-
tarem mais dificuldade para realizar tal tarefa, 
a percepção de que os problemas nessa pande-
mia poderiam ser mitigados por uma boa ges-
tão de riscos anterior ainda não é consensual. 
Basta ler os jornais para concluir isso. Poucos 
articulistas e formadores de opinião têm essa 
compreensão da crise como uma manifestação 
da incerteza e do papel da gestão de riscos.

O auditor interno, o profissional que tem o 
seu ferramental pautado na ideia de gestão de 
riscos e dos correspondentes controles internos, 
precisa encontrar o tom nessa crise, auxiliando 
as ações emergenciais postas, tendo na mão 
direita o conhecimento da organização, suas 
fragilidades e o que fortalece a sua capacidade 
de assessoria (advisory); e na esquerda, o lado 
do coração, a sua capacidade de emitir opi-
niões de forma independente, opiniões essas 
que devem ser construídas na velocidade das 

Por Marcus Vinicius de Azevedo Braga1

Auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União do Rio de Janeiro
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nores e com mais previsibilidade do que essa, 
mas o aprendizado organizacional do que se 
deve fazer existe de forma latente. Muita coisa 
boa tem sido feita nesse sentido, com experiên-
cias interessantes de auditorias internas na ava-
liação e na assessoria diante da crise. A roupa a 
ser vestida, de cachorro ou de linguiça, é fruto 
da nossa postura como auditores internos (e 
somos espontaneamente rígidos pela natureza 
de nossas atribuições), mas precisamos enten-
der, pela força das circunstâncias, que nosso 
trabalho se subordina à organização, seus obje-
tivos e ao contexto no qual está inserido.   

1Marcus Vinicius de Azevedo Braga também é 
Doutor em Políticas Públicas pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

*O IIA Brasil não se responsabiliza, nem de forma 
individual, nem de forma subsidiária ou solidária, pe-
las opiniões, ideias e conceitos emitidos no texto, por 
serem de inteira responsabilidade de seu (s) autor(es).

transações do momento de crise, robustecendo 
sua capacidade de avaliação (assurance).

A gestão da crise não é um momento de pa-
ralisia. Pelo contrário, é de muita ação frente ao 
novo cenário. Se tem ação, tem objetivos e, con-
sequentemente, tem riscos. Novos e desconheci-
dos riscos, além dos impactos da materialização 
do risco da pandemia. E esses riscos precisam ser 
trazidos para o nível tolerável, por meio de um 
plano de tratamento, e precisa-se, rapidamente, 
saber da eficácia desses planejamentos. Perceba, 
estimado leitor, que essa atuação dinâmica é 
diferente da atuação sistemática tradicional e, às 
vezes ao seu tempo, das auditorias internas – o 
que demandará dos auditores uma abordagem 
disruptiva, para fazerem parte da solução (cães) 
e não do problema (linguiça), sintonizados com 
essa nova lógica.

A mudança dessa visão de trabalho do au-
ditor, essa flexibilização frente a um ambiente 
incerto e conflituoso, não deveria ser novidade. 
Tivemos outras crises recentemente, talvez me-
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WEBINAR SOBRE RISCOS 
IIA BRASIL PROMOVE  

om a participação de mais de 500 espec-
tadores, o IIA Brasil realizou no final de 
maio um webinar exclusivo e gratuito 
intitulado “Auditoria interna baseada em 
riscos durante a pandemia”. Para debater 
os assuntos pertinentes à temática foram 
convidados Marcus Vinicius de Azevedo 
Braga, auditor federal de Finanças e 
Controle da Controladoria-Geral da União 
(CGU/RJ); Georgina Moraes, vice-
presidente da Coimbra Business School 
(instituição de ensino superior portu-
guesa); e Hik Park, diretor de Auditoria 
Interna da Minsur S.A. (Peru). O evento 
teve mediação de Paulo Gomes, diretor 

geral do IIA Brasil.
Marcus Braga abriu o webinar com a apre-

sentação de um breve cenário da pandemia, 
alertando sobre os grandes riscos aos quais as 
organizações estão expostas como, por exem-
plo, os relacionados às aquisições de insumos 
de saúde e às possibilidades de fraudes e 
corrupção. O executivo também elencou casos 
de como a pandemia tem afetado empresas 
públicas e privadas.

Segundo Braga, a Auditoria Interna pre-
cisa ser parte da solução nesse cenário, estar 
alinhada com a organização e reconhecer a 
necessidade da criação de ações como as dese-
nhadas em programações pontuais, salvaguar-
das e rankings de transparência. “Precisamos 
encontrar a maneira adequada de agregar 
valor à gestão. Temos que correr atrás da crise, 
nos adaptar, sair do nosso ‘totem’ para adequar-
mos as organizações. A nossa programação, 
desenvolvida em novembro, foi feita para um 
mundo x, em um contexto y. Isso tudo mu-
dou”, alertou o especialista.

C
Em seguida, foi a vez de Hik Park, auditor 

com ampla experiência no setor de mineração, 
trazer a perspectiva dele sobre o tema. Ele 
também alertou sobre o aumento da incidên-
cia de fraudes e corrupção, porém chamou 
atenção principalmente sobre a importância 
das relações com as comunidades na conjun-
tura atual. “Cometer um erro na relação com 
a comunidade neste momento pode gerar im-
pactos na nossa imagem a longo prazo, ainda 
mais porque agora todos os órgãos regulado-
res, meios sociais e veículos de comunicação 
estão totalmente focados nessa questão. Isso 
aumenta o perfil de risco e precisamos ter 
muito cuidado com nossas ações”, enfatizou o 
profissional.

Ainda de acordo com Park, o cenário atual 
exige que o auditor preste atenção aos ris-
cos imediatos das organizações e se adeque à 
nova realidade. “Muitos controles têm que ser 
avaliados, como a segunda e a terceira linha de 

“Precisamos encontrar a 
maneira adequada de agregar 

valor à gestão. Temos que correr 
atrás da crise, nos adaptar, 
sair do nosso ‘totem’ para 

adequarmos as organizações. 
A nossa programação, 

desenvolvida em novembro, foi 
feita para um mundo x, em um 
contexto y. Isso tudo mudou.”

Marcus Vinicius de Azevedo Braga, 
auditor federal de Finanças e Controle da CGU/RJ

DURANTE A PANDEMIA
DA REDAÇÃO
Com informações do Departamento de Comunicação do IIA Brasil
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ao uso das tecnologias que, segundo ela, pode 
ser um risco, mas também gera a necessidade 
de atualização dos profissionais. “Em termos 
de futuro, como em tudo, há riscos e oportu-
nidades. Os problemas que o auditor encontra 
são os mesmos de todas as áreas, respeitando 
as características de cada uma. Pensamento 
positivo. A vida tem que continuar, claro, com 
precaução e cuidado”, salientou.

Paulo Gomes, diretor geral do IIA Brasil, 
defendeu que os auditores internos participem 
efetivamente dos comitês de crises das empre-
sas, a fim de juntos lutarem pela sobrevivência 
das instituições e, consequentemente, pela 
sobrevivência da categoria. Além disso, alertou 
sobre a vulnerabilidade dos dados das corpo-
rações nesse cenário e manifestou preocupa-
ção com a integridade física e psicológica dos 
profissionais. “Acho importante a Auditoria 
acompanhar o monitoramento da saúde dos 
colaboradores, porque são eles quem vão 
garantir que a empresa continue operando”, 
finalizou o gestor.   

defesa. O auditor precisa ser um personagem 
independente, de confiança, que vai levar a in-
formação do estado real das coisas”, acrescentou.

Georgina Moraes, vice-presidente da Coim-
bra Business School, trouxe ao evento virtual o 
panorama da crise decorrente da Covid-19 em 
Portugal, onde acredita que o impacto da pan-
demia à toda classe profissional foi amorteci-
do graças à rápida criação de uma legislação 
trabalhista. A gestora apresentou as medidas 
tomadas pelas organizações portuguesas, como 
o trabalho remoto e a criação de turnos para 
evitar a sobrecarga da infraestrutura tecno-
lógica do país. “Muitos dos nossos colegas 
foram efetivamente chamados a desenvolve-
rem outros trabalhos no âmbito da auditoria, 
de processos, revisão de controle e de apoio à 
gestão”, contou a executiva durante o webinar.

Para Georgina, o contexto propicia gran-
des riscos relacionados ao controle de custos 
e de orçamentos, o que acarreta o aumento 
da taxa de desemprego. Além disso, um dos 
maiores desafios da categoria é a adaptação 

Auditoria Interna
Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM)

Edição revisada com ferramenta de avaliação on-line

O Internal Audit Capability Model – IA-CM (Modelo de Capacidade de Auditoria Interna) é um framework que 
identifi ca os fundamentos necessários para uma Auditoria Interna efi caz.
Refl ete os principais avanços em governança, negócios, gerenciamento de riscos e na profi ssão de Auditoria 
Interna, para garantir que ela seja relevante, útil, prática e visionária.
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Curso Report

01 e 02 de julho | On-line

Valor: R$ 2.200,00

18 créditos de CPE

Curso Audi 2 - Órgãos Públicos

06 a 08 de julho | On-line

Valor: R$ 2.500,00

27 créditos de CPE

Curso CIA 2
07 a 10 de julho | On-line

Valor: R$ 3.700,00

36 créditos de CPE

Curso COSO ICIF

13 a 17 de julho | On-line

Valor: R$ 3.000,00

45 créditos de CPE

Curso COSO ERM

21 a 24 de julho | On-line

Valor: R$ 3.000,00

36 créditos de CPE

Curso Audi 1

22 a 24 de julho | On-line

Valor: R$ 2.600,00

27 créditos de CPEa

Curso Audi TI

27 a 30 de julho | On-line

Valor: R$ 2.600,00

36 créditos de CPEal

Os treinamentos do IIA Brasil são exclusivos para associados. Para detalhes consulte iiabrasil.org.br.  
As datas poderão sofrer alterações e as turmas cancelamentos por falta de quórum. 
Condições diferenciadas para grupos empresariais. 
As informações exibidas aqui também podem conter modificações após a publicação da revista.
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Durante o período de quarentena 
imposto pelo surgimento da 
Covid-19 e indicado pelos órgãos 
públicos sanitários competentes e 
responsáveis, os cursos do 
IIA Brasil previstos no calendário 
serão realizados única e 
exclusivamente na modalidade 
on-line, ou seja, via transmissão 
ao vivo (exceto se não houver 
quórum). Informações 
complementares podem ser 
adquiridas no site oficial do 
instituto (iiabrasil.org.br), 
seção Cursos.

#FIQUEATENTO

O Instituto dos Auditores Internos 
conta com uma equipe de 
instrutores qualificada que possui 
alta avaliação de desempenho. 
Eles passam por constantes 
análises dos participantes de 
cada evento administrado pelo 
IIA Brasil. Suas certificações e 
históricos profissionais garantem 
treinamentos com excelente 
potencial de aprendizagem 
e absorção do conteúdo 
ministrado. Saiba mais no 
link iiabrasil.org.br//cursos/
instrutores.

PADRÃO DE QUALIDADE



Artigo discute 
os motivos que 
levam agentes 
públicos e 
políticos a 
agirem de forma 
corrupta em 
situações como 
as impostas pela 
pandemia.
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Administração Pública exerce um 
papel fundamental para preservação 
do princípio da dignidade humana, um 
dos fundamentos do Estado Democrá-
tico de Direito. Os atos dessa Admi-
nistração dependem da concretização 
de direitos sociais fundamentais como 
saúde, educação, alimentação, trabalho, 
habitação, lazer, segurança pública, en-
fim, os denominados direitos essenciais.

Assim, em épocas difíceis de 
pandemia e em outras situações que 
assolam a humanidade, a dificuldade é 
justamente a de garantir uma admi-
nistração alicerçada na retidão, pois a 

população vê, a cada dia, inúmeros escândalos 

A
de corrupção envolvendo agentes públicos e 
políticos de diversos escalões, que agem de 
forma a capturar o Estado fazendo com que ele 
funcione a seu favor. Recentemente, aquisições 
de respiradores pulmonares por uma Unidade 
da Federação para auxiliarem as vítimas da pan-
demia foram objeto de uma disfunção grave. 
Utilizou-se a interposição de pessoas, especial-
mente de uma ex-motorista de ônibus, para 
realizar negócios milionários (e fraudulentos) 
com o Poder Público. Houve uma total inversão 
de valores que aumenta ainda mais o abismo 
entre o justo e o injusto, deixando o Brasil em 
uma triste posição no cenário mundial.

Os atos de corrupção, mais especificamente 
os de improbidade administrativa, pelos seus 
efeitos deletérios, devem ser controlados e 
combatidos com o rigor da Lei, visto que não 
colaboram para o próprio Estado Democrático 
de Direito. A face mais perversa disso é a cor-
rupção, cujo combate tem que estar enraizado 
no coração e na mente de cada um, e que, de 
forma metafórica, é como um “cano que conduz 
água” – quando em seu percurso há diversos 
furos existe também o desperdício de uma 
necessidade vital da vida humana.

Aí começa o questionamento: quantas 
vidas foram perdidas por causa da corrupção? 
Quantas crianças não tiveram um ensino de 
qualidade por causa da falta de contratação 
de professores e desvio de merenda escolar? 
Apesar de todo o esforço da Polícia Federal, 
deflagrando operações como “Operação Vampi-
ro” e “Operação Cadeia Alimentar II”, a corrup-
ção encontra espaço no caos para se propagar 
rapidamente.

Dessa forma, presenciamos nos dias atuais 
diversos casos de corrupção pública campeando 

“O dilapidador dos cofres 
públicos precisa ser combatido 
veementemente, pois é vetor 
de pragas urbanas e deve 
ser enquadrado na forma da 
Lei. Dados do Banco Mundial 
informam que, em média, um 
investimento acaba saindo 
20% mais caro, levando-se em 
conta o pagamento de propina 
e as perdas de produtividade 
com a burocracia. E, segundo 
informações da ONU, mais de 
1 trilhão de dólares são pagos 
em propina anualmente.”

CORRUPÇÃO E DESPERDÍCIO  
PRAGAS URBANAS  
COMO SUBPRODUTO DA PANDEMIA

Por Dane Fernandes
Especialista em Controladoria e Finanças
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em todo o Brasil. Referidas práticas, como é o 
caso da corrupção envolvendo casos de aquisi-
ção de respiradores pulmonares, têm deixado a 
população atônita, mormente diante da audá-
cia e do total descaso com a coisa pública. Os 
“vampiros da mala preta” voltaram, apesar de 
serem combatidos entre 1992 e 2002. Desenvol-
veram um programa de aquisição fraudulenta 
no Sistema de Saúde do País, aproveitando o 
frágil momento. Esses agentes “serviram-se”, ao 
invés de “servirem”, enquanto grande parcela da 
população padece nas tristes filas dos hospitais 
públicos.

E assim, entre um desvio aqui e outro ali, 
alguns nomes de batismos foram dados às ope-
rações de combate à corrupção no Poder Públi-
co, o que demonstra uma sucessão de “pragas” 
que assolam o Brasil: vampiros, sanguessugas, 
gafanhotos e ratos. Há pouco tempo também, 
a essas pragas foi acrescentado um ser sobre-
natural – o fantasma (com CPF) entrou para as 
nomenclaturas.

Muito pior que o ladrão (o criminoso co-
mum) é o dilapidador dos cofres públicos, da 
ética e da moral, pois esse último, com sua con-
duta sorrateira, acaba atingindo o direito de um 
número indeterminado de pessoas, impossibili-
tando que a aplicação dos recursos públicos, 

tão escassos nos dias de hoje, sejam distribuí-

dos de maneira eficiente, eficaz e efetiva. Esse 
“operador da corrupção” precisa ser combatido 
veementemente, pois é vetor de pragas urbanas 
e deve ser enquadrado na forma da Lei.

Outra questão pertinente é o custo da cor-
rupção. Dados do Banco Mundial informam 
que, em média, um investimento acaba saindo 
20% mais caro, levando-se em conta o paga-
mento de propina e as perdas de produtividade 
com a burocracia. E, na mesma esteira, segun-
do informações da Organização das Nações 
Unidas (ONU), mais de 1 trilhão de dólares são 
pagos em propina anualmente.

Vários são os fatores de disseminação da 
corrupção. A ineficiência estatal é um fator de 
desenvolvimento das práticas corruptas. De tal 
modo, cria-se um terreno fértil para o surgi-
mento de um código paralelo de conduta, to-
talmente divorciado dos princípios e da lei que 
norteiam o comportamento reto. Nessa linha, 
a Auditoria Interna tem um papel decisivo: é 
ela que conhece a atividade interna corporis da 
instituição e sabe as mazelas que prejudicam os 
menos necessitados. E esses auditores internos 
estão cada vez mais valorizados, especialmente 
em tempos de pandemia, quando os ânimos 
estão alterados e, ato contínuo, acabam dando 
espaço para atividades ilícitas.

Portanto, todos os meios possíveis, tantos 
cíveis, criminais e de controle interno, revelam-se 
importantes no combate à corrupção para que, 
ao menos, possamos mantê-la em níveis tole-
ráveis. A completa erradicação é uma utopia, 
mas isso não impede que se lute em busca 
desse objetivo. É oportuno invocar o imortal 
Rui Barbosa, que, em lição ainda atual, disse: 
“o Brasil é esse comício imenso de almas livres. 
Não são os comensais do erário. Não são as ra-
tazanas do Tesouro. Não são os mercadores do 
Parlamento. Não são as sanguessugas da rique-
za pública. Não são os falsificadores de eleições. 
Não são os compradores de jornais. Não são 
os corruptores do sistema republicano”. Fica a 
lição de que o Brasil é formado por homens de 
bem, alinhados com a retidão – sendo que essa 
retidão também alinha os auditores internos do 
nosso País.   

*O IIA Brasil não se responsabiliza, nem de forma 
individual, nem de forma subsidiária ou solidária, 
pelas opiniões, ideias e conceitos emitidos no texto, por 
serem de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es).

“Vários são os fatores de 
disseminação da corrupção. 
A ineficiência estatal é um 
fator de desenvolvimento 
das práticas corruptas. De 
tal modo, cria-se um terreno 
fértil para o surgimento de um 
código paralelo de conduta, 
totalmente divorciado dos 
princípios e da lei que norteiam 
o comportamento reto. Nessa 
linha, a Auditoria Interna tem 
um papel decisivo: é ela que 
conhece a atividade interna 
corporis da instituição e sabe 
as mazelas que prejudicam os 
menos necessitados.”






