
Página 4

Política
São Paulo, sábado a segunda-feira, 30/03 a 01/04 de 2019

www.netjen.com.br

Das pilhas de documentos 
à auditoria 4.0

No anos 80 falar em 

auditoria de sistema 

signifi cava quebra 

de tabu. A internet, 

que acaba de celebrar 

30 anos, era ainda 

embrionária

Nessa era, as auditoria 
internas atuavam pra-
ticamente no ambiente 

operacional, focadas em análi-
ses de atividades fi nanceiras e 
administrativas. Nessa época o 
Instituto dos Auditores Inter-
nos do Brasil – IIA Brasil, publi-
cou normas internacionais que 
continham recomendações 
para as melhores práticas da 
profi ssão e frisava: o auditor 
para executar seus trabalhos 
com enfoque sistêmico deveria 
examinar os processos de pla-
nejamento e desenvolvimento 
em aplicação de sistemas. 

O que era um enorme desafi o 
já que a maioria dos computa-
dores disponibilizados para os 
usuários não tinha disco rígido 
necessário para a missão, eram 
usados apenas na edição de 
textos e planilhas. 

Com o passar dos anos houve 
uma democratização ao acesso 
a computadores mais comple-
xos, mas as informações co-
letadas por auditores, muitas 
vezes, fi cavam isoladas e eram 
perdidas por falta de backup. 

Linguagens de programa-
ções como Cobol, Fortran e 
principalmente Easytrieve 
Plus eram as mais usadas para 
extração de relatórios, porém, 
feitas apenas por profi ssionais 
experientes. Apesar do surgi-
mento de software específi cos, 
a cultura da segurança era 
incipiente. Além disso, aces-
sar banco de informações era 
impossível para quem atuava 
longe do Centro de Proces-
samento de Dados (CPD). 
Era restrito a programadores, 
sendo ambiente hostil para au-
ditores com formação contábil 
e econômica. 

Os auditores começaram a 
perceber que não bastava audi-
tar apenas a entrada e saída das 
operações, mas era preciso ter 
certeza que os cálculos seriam 
feitos corretamente e que os 
ambientes eram seguros para 
armazenar dados dos proces-
sos. A solução era investir em 
treinamento para avaliação de 
CPD, chamada de ‘auditoria de 
segurança física e lógica’. 

Verifi cava-se o acesso físico 
às instalações, estruturas elé-
tricas e até climatização. Era 
rotina encontrar defi ciências 
como a imprudência de deixar 
portas abertas, dando acesso 
a pessoas não autorizadas e 
senhas às aplicações comparti-
lhadas entre os usuários. Cada 
nova solução gerava curiosos 

desafi os e problemas. Vieram 
as redes, e se havia facilidade 
de acessar determinada pasta, 
criava-se também excessos de 
arquivos nos servidores, além 
da facilidade de espalhar vírus, 
ou baixar software ilegal. 

Eis que surge o ERP – Siste-
ma Integrado de Gestão Em-
presarial – um novo ambiente 
que parecia que seria a solução 
para todas falhas apontadas 
pelas auditorias. Não foi bem 
assim. Ferramentas como SAP, 
Oracle e Microsoft Dynamics 
365 vieram para dominar o 
mercado, com módulos especí-
fi cos para atender as auditorias 
internas, mas as informações 
armazenadas nas nuvens não 
permitiam que auditores vali-
dassem as informações nelas 
contidas. 

É inegável que a evolução 
tecnológica tenha trazido 
mais agilidade aos processos 
de auditoria, contudo, ironi-
camente, cresceram também 
o número de informações a 
serem checadas o que tornou 
o trabalho de burilar dados 
ainda mais técnico e complexo. 
Entramos na era do Big Data 
e Analitics - com softwares 
como os famosos ACL e IDEA 
presentes no mundo inteiro 
- com a inteligência artifi cial 
batendo à porta das mais di-
versas áreas de auditoria de 
empresas públicas e privadas. 

Vivemos, hoje, a integra-
ção plena e ágil, que forma a 
chamada auditoria contínua. 
Tornou-se possível detectar 
irregularidades de forma 
automática, permitindo que 
o auditor use sua expertise 
para agir como um profi ssional 
capaz de passar uma visão 
holística da empresa, tendo 
amplo conhecimento dos 
negócios, e podendo apoiar a 
alta administração na tomada 
de decisões. 

Ele não precisa conhecer 
com profundidade a linguagem 
de programação - hardware e 
software, mas tem que ter con-
trole de como as informações 
são armazenadas e protegidas. 
E precisa trabalhar integrado 
com a área de tecnologia. Os 
chamados algaritmos na ‘au-
ditoria 4.0’, nunca foram tão 
íntimos do auditor. 

Hoje, as máquinas se trans-
formaram nos investigadores 
internos que levantarão pos-
síveis fraudes e desvios de 
conduta. Mas caberá ao auditor 
monitorar esses sistemas e 
contribuir para o fortalecimen-
to da ética e governança da 
empresa em que atua. 

Se assim o fi zer, os robôs 
buscarão fraudes, mas encon-
trarão apenas uma empresa 
transparente e efi ciente. 

 
(*) - É diretor-geral do IIA Brasil 
(paulo.gomes@iiabrasil.org.br).

Paulo Gomes (*)

Ativista da ‘Primavera 
Árabe’ é solto no Egito

O blogueiro egípcio Alaa Ab-
del Fattah, um dos ícones da 
Primavera Árabe, foi libertado 
após descontar cinco anos de 
prisão por participar de uma 
manifestação não autorizada 
em 2013. Uma das irmãs do 
blogueiro, Mona, publicou nas 
redes sociais uma foto do ativista 
pró-democracia brincando com 
seu cachorro em casa.

Alaa Abdel Fattah era uma 
das principais vozes da revo-
lução da Primavera Árabe, em 
2011, no Egito, quando o país 
era governado pelo presidente 
Hosni Mubarak. Ele foi preso 
em novembro de 2013 e poste-
riormente condenado - em um 
julgamento que levou mais de 
um ano - por incitar e participar 
de uma manifestação não autori-
zada, o que lhe rendeu uma pena 
de 15 anos de prisão. 

A sentença foi reduzida a cinco 
anos e, agora, Alaa Abdel Fattah 
está em liberdade. Mesmo assim, 
terá que assinar todos os dias um 
livro de presença e continuará 
sendo monitorado pelas autori-
dades pelos próximos cinco anos. 
Sua defesa afi rma que o tribunal 
que o sentenciou não considerou 
evidências de que o ativista não 
teria participado pessoalmente 
do processo (ANSA).

A Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro recebeu na 
última quinta-feira (28), mais 
um pedido de impeachment 
contra o prefeito Marcelo Cri-
vella (PRB), protocolado pelo 
advogado Pablo Filipe Morais 
Soares de Andrade, que acusa 
Crivella de prática de crime de 
responsabilidade. Procurada, 
a Prefeitura do Rio de Janeiro 
disse que não vai comentar.

No pedido de impeach-
ment, o advogado afi rma que 
a prefeitura comprou um 
terreno da Caixa Econômica 
Federal na comunidade de 
Rio das Pedras, na zona oeste, 
sem processo licitatório. A 
denúncia acrescenta que a 
compra utilizou crédito sem 
autorização do Legislativo Mu-
nicipal, entre outras supostas 
irregularidades, como renún-
cia de crédito que não estava 
prevista na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

O advogado também acusa 
Crivella de ter burlado o cálcu-
lo dos índices mínimos defi ni-
dos pela Constituição Federal 

Prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB).

Um dos projetos é o que 
institui o Estatuto dos 
Animais, de iniciativa do 

ex-senador Marcelo Crivella, 
hoje prefeito do Rio. O projeto 
estabelece os direitos dos animais, 
defi ne regras para a sua guarda e 
também trata da proibição de prá-
ticas consideradas maus-tratos e 
de infrações e penalidades.

Entre o rol de maus-tratos, 
estão os atos de forçar um 
animal a realizar movimentos 
contrários à sua natureza ou 
além de sua capacidade física; 
abandonar o animal em situação 
de perigo; abandonar animal 
criado em cativeiro, quando 
despreparado para se alimentar 
de maneira adequada; sub-
meter animal a treinamentos, 
eventos, apresentações cir-
censes, ações publicitárias que 
causem dor, sofrimento ou dano 
físico; privar o animal de água 

Proposta considera infração maltratar, abandonar, privar de 

alimentos ou água ou confi nar o animal.

Aguarda relator na CCJ do 
Senado o projeto que convoca 
plebiscito, para que os eleitores 
brasileiros decidam se as reelei-
ções nas Casas legislativas de 
todo o país devem ser limitadas 
a até três vezes consecutivas 
ou continuar sem limites. De 
autoria do senador Luiz do 
Carmo (MDB-GO), convoca 
consulta popular em forma de 
plebiscito para que os eleitores 
opinem sobre a limitação do 
número de reeleições para as 
Casas legislativas da União, 
dos estados e dos municípios. 
O plebiscito será realizado em 
âmbito nacional pelo TSE.

A urna eletrônica do plebis-
cito conterá pergunta para o 
eleitor responder se concorda 
com a reeleição consecutiva 
de senador, deputado federal, 
deputado estadual, deputado 
distrital e vereador. As opções 
de resposta serão: “1) Até três 
vezes consecutivas; 2) Sem 
limitação”. Haverá horário 
gratuito nos meios televisivos 

Senador Luiz do Carmo (MDB-GO) é o autor do projeto.

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, 
na sexta-feira (29), que o mês de março foi mar-
cado por notícias e discussões sobre a violência 
contra a mulher e ressaltou a necessidade do 
aumento da representação feminina na política. 
Para ele, não é apenas um problema de quanti-
dade ou de proporção: “A questão é política, é 
de representação”.

“Historicamente, as mulheres brasileiras 
conquistaram o direito de voto em 1932. Para-
doxalmente no Brasil, as mulheres compõem 
a maior parte do eleitorado, 52%, mas têm 
apenas 15% de representatividade política. 
Essa baixa proporção faz o Brasil ocupar a 
156ª colocação num ranking de 190 países. 

Absurdo, não?”, questionou.
Segundo ele, as mulheres tendem a enfatizar 

e a lutar mais por justiça social e legitimidade 
democrática, pública e política. Também usam 
mais adequadamente os recursos disponíveis, 
tendem a exercer o poder de modo mais com-
partilhado e dão mais ênfase às políticas sociais 
em geral e às políticas para mulheres e crianças, 
em particular.

“As questões que levantei não são questões 
apenas de mulher, como diriam alguns. Não é 
uma questão de gênero. É questão para todos 
nós, líderes políticos e cidadãos de nossa Pátria 
amada. A luta da mulher é uma luta de toda a 
sociedade brasileira”, concluiu (Ag.Senado).

Jandira Feghali, relatora

da proposta na

Comissão de Cultura.

A Comissão de Cultura da 
Câmara dos Deputados apro-
vou proposta que garante ao 
autor, seus herdeiros legais ou 
sucessores, o direito de receber 
pelo menos 3% do valor de cada 
revenda da obra ou manuscrito 
originais. Os deputados apro-
varam emenda da deputada 
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) 
ao projeto do deputado Carlos 
Bezerra (PMDB-MT).

A relatora reduziu o per-
centual estabelecido no texto 
original – de 5% para 3% – por 
considerar que o projeto já 
previu uma base de cálculo 
maior do que a atual para os 
direitos de autor. A lei atual so-
bre direitos autorais determina 
que o autor tem direito sobre 
o aumento do preço eventu-
almente verifi cável em cada 
revenda e não sobre o total da 
transação. “Ao concordar com 
o aumento da base sobre a qual 
o autor perceberá seus direitos, 
propomos emenda para ajustar 
o percentual, ligeiramente me-
nor, mas sobre uma base maior”, 
justifi cou.

O texto aprovado também 
obriga o vendedor ou interme-
diário da negociação a guardar 
por dez anos dados referentes 
a venda da obra, que poderão 

Psicólogos nas escolas 
para ‘garantir segurança’

Deputados e especialistas pe-
diram presença de psicólogos, e 
não de armas, nas escolas, para 
garantir a segurança de alunos 
e professores, em audiência pú-
blica na Comissão de Educação 
da Câmara na última quinta-feira 
(28). “Eu troco uma arma por um 
orientador educacional. Eu troco 
uma bala por um apoio de um 
psicólogo”, afi rmou o deputado 
Professor Israel Batista (PV-DF).

Preocupado com o recente 
atentado a estudantes e profes-
sores na Escola Estadual Pro-
fessor Raul Brasil, em Suzano, 
o parlamentar solicitou o debate 
para conter o que chama de 
“epidemia de violência nas esco-
las”. A deputada Tabata Amaral 
(PDT-SP) acredita que o profes-
sor não pode ter arma, porque 
não pode ser responsável pela 
segurança, como defenderam 
alguns parlamentares após o 
massacre de Suzano. 

Para ela, o professor precisa de 
apoio de psicólogos. “Não é luxo, 
faz sentido até fi nanceiro você 
ter na escola o profi ssional que 
dá apoio, que acompanha, isso é 
urgente e é para agora”, opinou. 
Representante do Instituto Sou 
da Paz, Felippe Angeli manifes-
tou preocupação com o controle 
de armas de fogo e munições no 
País. Ele citou levantamento feito 
pela entidade que mostra que os 
ataques às escolas no Brasil ainda 
são raros em comparação com 
outros países em que o acesso a 
armas de fogo é facilitado.

O deputado Igor Timo (Pode-
-MG), por sua vez, defendeu a 
presença de profi ssionais de 
segurança nas escolas. Ele cri-
ticou a iniciativa do governador 
de Minas Gerais, Romeu Zema, 
de retirar vigias das portas das 
escolas estaduais, sob o argu-
mento de que a vigilância custa 
caro ao estado (Ag.Câmara).
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Estatuto dos Animais na 
pauta de comissão do Senado
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado tem reunião marcada para a próxima terça-feira (2), 
com oito itens na pauta

ras e as atividades de ensino e 
pesquisa científi ca na área da 
saúde não considerados como 
maus-tratos. Ele determinou 
ainda que, quando não houver 
método que evite totalmente a 
dor e o sofrimento nesses ca-
sos, devem ser adotadas todas 
as medidas disponíveis para 
reduzi-los ao máximo.

Para Plínio, as atividades 
culturais, recreativas, sociais e 
econômicas e o desenvolvimen-
to tecnológico devem seguir 
princípios morais e éticos para 
evitar o sofrimento dos animais 
e, em decorrência, garantir o 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, com plena preser-
vação física e moral dos animais. 
Se aprovada, a matéria seguirá 
para a análise da Comissão de 
Meio Ambiente, onde vai tra-
mitar em caráter terminativo 
(Ag.Senado).

ou alimento adequado e confi -
nar animal com outro que lhe 
cause medo, perigo, agressão 
ou qualquer tipo de dano.

O relator, senador Plínio 

Valério (PSDB-AM), acatou o 
substitutivo do senador Anto-
nio Anastasia (PSDB-MG), que 
inclui o controle de zoonoses, 
o controle de espécies invaso-

Câmara do Rio recebe pedido 
de impeachment de Crivella

para serem aplicados em saúde 
e educação. O presidente da Câ-
mara Municipal, vereador Jorge 
Felippe (MDB), vai avaliar a 
consistência do pedido para 
admitir sua tramitação. Caso 
seja considerado apto, o pedido 
vai entrar na Ordem do Dia da 
próxima terça-feira (2) na Casa 
Legislativa, para que o plenário 
também vote a admissibilidade 
da denúncia.

Caso o pedido seja aprovado, 
todo o processo de tramitação 
deverá ser concluído dentro 
de 90 dias. O primeiro passo 
é a criação de uma Comissão 
Processante, que terá cinco 
dias para iniciar os trabalhos 
e notifi car o prefeito. Caso isso 
ocorra, Crivella terá dez dias 
para apresentar defesa prévia, 
por escrito, indicar provas e 
testemunhas de defesa.

Projeto prevê plebiscito sobre 
reeleições no Legislativo

e radiofônicos para difusão 
de ideias em defesa de ambas 
as opções para esclarecer o 
eleitorado, conforme dispuser 
a Justiça Eleitoral.

Na avaliação do autor, o direi-
to de o parlamentar se candi-
datar quantas vezes quiser deu 
origem a oligarquias políticas 
‘cujas gerações se sucedem 
nos parlamentos, difi cultando 

a renovação de ideias e valores 
em todos os níveis de governo’. 
“A reeleição ilimitada enseja o 
surgimento do chamado polí-
tico profi ssional, nem sempre 
preocupado com os interesses 
coletivos, mas com o status pes-
soal, as demandas dos amigos 
e familiares”, argumenta Luiz 
do Carmo na justifi cação (Ag.
Senado).

Autor tem direito a 3% do 
valor de revenda dos originais

ser solicitados pelo autor, seus 
herdeiros ou sucessores.

Se o autor não receber o seu 
percentual, o vendedor, agente 
comercial ou intermediário 
na transação é considerado 
depositório do valor devido e 
pode ser cobrado na Justiça. A 
proposta ainda será analisada 
pela comissão de Constituição 
e Justiça antes de ir a voto no 
Plenário (Ag.Câmara).

Luta da mulher ‘é de toda’ a sociedade


