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Coronavírus: o novo 
poder moderador

Os governantes que 
ocupam o cargo 
legitimamente 
conquistado não 
governam em 
função de números e 
estatísticas, pois antes 
de se preocuparem 
com tabelas e gráficos 
procuram o bem-
estar da população e, 
sobretudo, dos que mais 
se encontram indefesos 
diante de qualquer 
tipo de catástrofe 
natural, provocada 
exclusivamente pela 
ação humana ou 
causada conjuntamente 
por forças naturais e 
humanas

Evidentemente, índices 
como os do PIB ou do 
desemprego espelham 

a situação em que vive a po-
pulação do país, mas toda ação 
política deve visar primordial-
mente a amparar e proteger os 
que são vítimas de um sistema 
sócio-político criador de injus-
tiças e de injustiçados. Ora, em 
meio a uma pandemia, manda 
o bom senso de quem ainda 
possui um pingo de respeito 
pelo ser humano que se proteja 
o grupo de pessoas com saúde 
fragilizada, quer pela idade 
avançada, quer por terem um 
histórico de baixa imunidade.

Para se compreender com 
lucidez e serenidade qualquer 
forma de catástrofe natural, 
seja provocada por intempé-
ries, seja provocada por viroses 
ou outras formas de doenças 
com alto grau de propagação, 
deveríamos sempre recorrer 
não apenas aos médicos e 
demais agentes de saúde, mas 
sobretudo aos grandes pensa-
dores, escritores ou filósofos, 
que refletiram profundamente 
sobre a condição humana. 

Que não se tome esta minha 
reflexão como menosprezo 
pelo conhecimento científico 
ou pelo trabalho árduo dos 
médicos que enfrentam a 
pandemia, mas tão somente 
como uma demonstração de 
inconformismo diante dos que 
me despejaram nos últimos 
tempos volumes de informa-
ções sobre como este novo 
vírus se propaga sem nunca 
me explicarem o porquê da 
existência deste e de outros 
seres microscópicos que dizi-
maram e continuam dizimando 
milhões de seres humanos.

Tendo de recorrer a escri-
tores, por uma questão de 
formação intelectual e familiar, 
e para homenagear um dos 
países mais atingidos pela 
atual pandemia, decidi basear 
minhas reflexões em dois gran-
des italianos do século XIX: 
Leopardi e Manzoni. Giacomo 
Leopardi (1798-1837), mate-
rialista e ateu, gênio precoce 
que enfrentou o provincianis-
mo da cidadezinha em que nas-
ceu, nas obras da maturidade 
concebeu a natureza, isto é, 
as forças vitais que criaram o 
universo e todos os seres vivos, 
como a principal inimiga, uma 
espécie de “madrasta”, para 
usar uma palavra recorrente na 
sua poesia, uma entidade que 
abandonou os seres humanos 
à própria sorte, demonstrando 
uma indiferença cruel. 

Na visão deste grande poeta, 
não contente com a enorme 
maldade de abandonar os filhos 
à própria sorte, a natureza 
dotou os humanos de uma 
razão que os leva a perguntas 
que nunca terão respostas 
conclusivas (por que existem 
os vírus?). Alessandro Man-
zoni (1785-1873) nasceu em 
Milão, justamente na região 
italiana mais atingida pela pan-
demia,  e foi um dos maiores 
escritores italianos do século 
XIX, mais conhecido pela sua 
obra-prima, I Promessi Sposi 
(Os noivos, no Brasil), escrito 
entre 1825-1827, romance 
fundamental no panorama do 
Romantismo na Itália. 

Em meio a tantas peripécias 
de dois humildes camponeses 

que não podem se casar por 
causa do prepotente Don Ro-
drigo, senhor feudal espanhol, 
o narrador em terceira pessoa 
encontra espaço notável para a 
descrição de uma peste bubô-
nica que assolou a Lombardia 
no século XVII, época em que 
se passa a trama do romance. 
Conforme o relato do narra-
dor, a peste não faz distinção 
entre jovens e velhos, fortes 
ou fracos, pobres ou ricos. Em 
vários episódios se descreve o 
desespero da população que 
desejava encontrar os “cul-
pados” pela ação destruidora 
da epidemia, descarregando a 
própria ira e inconformismo em 
inocentes que evidentemente 
não possuíam relação com o 
contágio desenfreado. 

Manzoni, católico de ina-
balada fé, costura a trama 
de modo que a Providência 
divina seja o fio condutor do 
desenvolvimento dos quadros 
que compõem a complexa es-
trutura da obra. Em Leopardi, 
como afirmamos, o ser humano 
é vítima da “mãe-madrasta” 
natureza, e não há esperança 
em Deus. Em Manzoni, porém, 
apesar do questionamento e 
da quase “revolta” do narrador 
com o sofrimento humano, há 
resignação com os desígnios 
divinos que, às vezes, podem 
nos parecer incompreensí-
veis. Leopardi, sobretudo na 
famosa poesia “La Ginestra” 
(“A Giesta”), crê na solida-
riedade entre seres humanos 
conscientes que não mais 
culpariam seus semelhantes 
pelas desventuras provocadas 
pelas forças naturais criadoras 
(e destruidoras). 

Manzoni, por sua vez, concla-
ma a humanidade para a leitura 
correta dos desígnios divinos 
que podem até nos parecer 
cruéis ou incompreensíveis, 
mas que possuem uma razão 
própria que não se esgota na 
existência humana sobre a 
Terra, provisória e instável.  
Com as ideias destes gênios 
mencionados, “optando” ou 
não por um dos dois, minha 
reação diante de um evento 
da dimensão desta epidemia 
torna-se mais lúcida e me afas-
ta das explicações simplórias, 
tanto das que menosprezam 
ou ignoram a gravidade da 
doença, como dos que nela 
enxergam o final dos tempos.

Prefiro apegar-me ao poder 
“moderador” que a pandemia 
está exercendo em países 
como a Itália. De fato, parece 
que a pandemia pacificou tem-
porariamente a luta fratricida 
entre facções opostas que ca-
racterizou boa parte da história 
italiana e ao mesmo tempo 
despertou certo patriotismo 
que se encontrava bastante 
acanhado, ou restrito apenas 
a manifestações esportivas. 
A quarentena forçada está 
levando também à revaloriza-
ção da família e das pessoas 
idosas, que antes disso eram 
lembradas quase sempre ape-
nas nos projetos de reforma da 
previdência.

No Brasil, país singular, o 
poder moderador da pandemia 
ainda não surtiu efeitos. As 
facções opostas continuam 
trocando acusações, ignoran-
do completamente tanto as 
ideias de Leopardi como de 
Manzoni. O único efeito visível 
na política limita-se à inusitada 
aliança entre Dória e Lula, 
visando somente a combater 
o mesmo adversário político.

Infelizmente, a conscienti-
zação desejada por Leopardi 
ainda não ocorreu, não só no 
Brasil como em nenhum lugar 
do mundo. Sendo assim, ter-
minada a epidemia, não acre-
dito que a lição do poeta terá 
alguma eficácia. Inicialmente, 
talvez, certos cuidados e cer-
tas precauções no convívio 
cotidiano serão mantidos, mas 
depois tudo cairá no esqueci-
mento. Isto porque, e assim 
finalmente concluo, citando o 
poeta americano T.S Eliot: os 
seres humanos “não suportam 
realidade demais”.

(*) - É professor aposentado 
de literatura italiana da UNESP/ 

Araraquara.
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Segundo o sócio da 
KPMG, Alessandro 
Gratão, as cinco princi-

pais ações a serem adotadas 
para evitar fraudes em cená-
rios de crise são as seguintes: 
 1) Faça dupla checagem 

e utilize indicadores 
sobre transações crí-
ticas realizadas. Num 
cenário em que os 
processos e análises 
documentais passam a 
ser transacionados re-
motamente do dia para 
noite, é necessário 
fazer uso do ceticismo 
e amparado por indi-
cadores para análise 
de dados em escala, 
a fim de averiguar se 
aquela atividade re-
almente faz sentido 
ou se há necessidade 
de checagens adicio-
nais. Muitas empresas 
estão aproveitando 
este período de menor 
atividade operacional 
para implementar in-
dicadores específicos 
de fraude, reiterar seus 
valores e revisitar com 
seus colaboradores 
treinamentos relacio-
nados às diretivas da 
empresa. 

 2) Redobre os cuidados 
com novas parcerias 
e não avance sem 
antes fazer uma dili-
gência (investigação) 
dos terceiros. Quando 
a tomada de decisão 
e plano tático preci-
sam ser colocados em 
prática com urgência, 
surgem contextos que 
não foram contempla-
dos no desenho dos 

Segurança cibernética nunca foi tão importante em um 
ambiente atípico de operações.
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Procura por 
atualização contábil 
online aumentou na 
pandemia 

O Ibracon - Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil identificou 
maior procura por atividades de atuali-
zação durante o período de pandemia. 
Sem poder participar de atividades 
presenciais, os profissionais recorrem 
a alternativas na internet, por meio 
de cursos a distância e webinars. A 
pandemia de Covid-19 impacta a forma 
como auditores independentes e conta-
dores desempenham suas atividades", 
explica Rogério Garcia, diretor de De-
senvolvimento Profissional do Ibracon. 

"Por isso, é importante neste momen-
to que eles continuem a contar com o 
suporte do Ibracon para atualização e 
sanar eventuais dúvidas ao vivo, que é 
uma das vantagens do webinar. Esta-
mos nos empenhando para atender à 
demanda". Segundo o Ibracon, durante 
a pandemia e o isolamento social, algu-
mas transmissões de webinar tiveram 
o número de público triplicado. Os 
temas, além de questões técnicas, 
abordam questões legais, trabalhistas e 
aspectos de gestão, inclusive, contando 
com convidados do mercado para a 
apresentação. 

Nas últimas semanas foram realizados 
10 webinars, com os temas: "Atualiza-
ções Técnicas", "Os reflexos da Covid-19 
nas Relações do Trabalho", "A Medida 
Provisória 936/2020 e os impactos tra-
balhistas" e "Tempos de pandemia: a 
MP 931 e a flexibilização de regras de 
assembleia, DCs e outros documentos 
societários. Neste momento de tantas 
incertezas e com múltiplas alterações 
regulatórias ocorrendo num curto espa-
ço de tempo, é essencial que a profissão 
esteja preparada para os desafios", 
completa Rogério Garcia (AI/Ibracon). 

Ivo Carraro (*)

O cérebro humano desenvolveu-se 
pelas ações do homem. Assim, em 
tempos de pandemia, há de se fazer 
um projeto de vida cotidiano. Pro-
gramar, no dia anterior, as atividades 
que poderão ser desenvolvidas no dia 
seguinte: uma rotina em família para 
mudar o foco da atenção, desde o 
acordar até o adormecer.

Horário do café matinal; tempo 
para arrumar a casa; momento para 
a leitura prazerosa; programar filmes 
divertidos; estipular um horário para 
atualizações de noticiários (evitar o 
estresse ficando o tempo todo em 
frente à TV; atividades de lazer com 
as crianças, como pinturas e ginásti-
ca laboral; reservar um tempo para 
as redes sociais para comunicar-se 
com os amigos; escutar músicas que 
levem às boas lembranças do tempo 
de infância; um tempo para refletir 
sobre os acontecimentos no mundo; 
lembrar-se de dedicar um tempo para 
a espiritualidade para se falar de vida 
e não de morte... 

Enfim, cada um a seu modo e com 
criatividade poderá fazer a sua própria 
programação. E, em caso de severi-
dade da realidade psíquica individual 
desencadeada pela quarentena, pro-
curar ajuda profissional.

No final de cada dia, enumerar 
três acontecimentos que trouxeram 
alegria. Escrever sobre eles num ca-
derno e por que eles causaram este 
sentimento alegre — uma espécie 
de diário de bordo. O impacto na 
saúde mental desta atitude positiva 
é de fundamental importância nestes 
tempos de pandemia.

Ouve-se seguidamente que o mundo 
acabou ou vai acabar. É de se refletir 
sobre tais previsões catastróficas. 
Observe-se que o planeta Terra con-
tinuará a girar em torno de si e em 
torno do Sol. Então o mundo não 
acabou e não se tem previsão de que o 
mesmo acabe tão logo. Provavelmente 
o mundo individual de muitos sofra 
mudanças ou mesmo acabe após o 

Cinco medidas para evitar 
fraudes em ambientes de crise
Com um terço da população mundial confinada, os crimes contra propriedades despencam e, por 
outro lado, as fraudes e de desvios éticos batem recorde histórico

ção como a ampliação 
de canais para aces-
sos remotos tiveram 
que ser realizadas 
rapidamente, porém 
nem sempre com a 
segurança adequada, 
favorecendo a eficácia 
dos crimes já prati-
cados no ambiente 
cibernético mundial. 

  Um exemplo é o 
phishing, em que são 
enviados e-mails com 
arquivos ou links em 
geral usando o nome 
de instituições finan-
ceiras ou órgãos go-
vernamentais. Quan-
do acionados , eles 
possibilitam acessos 
dos hackers aos dados 
da empresa resultan-
do em danos como 
fraudes financeiras, 
sequestro de dados ou 
mesmo acesso a infor-
mações confidenciais 
ou protegidos por lei. 

 5) Exceções não podem 
virar regra e em algum 
momento a crise vai 
acabar. Empresas que 
passam bem por elas se 
tornam mais sólidas e 
perenes. O fato é que 
para todos os setores, 
o cenário atual não é 
permanente. Uma vez 
identificados sinais de 
saída do ambiente de 
recessão e retomada 
das atividades, um 
plano amplo de comu-
nicação e reestabele-
cimento dos controles 
e processos estrutu-
rados devem estar na 
agenda dos executivos 
(AI/KPMG). 

controles ou nas po-
líticas implementadas 
originalmente. 

  No relacionamento 
com novos parceiros 
(pagamentos, recebi-
mentos, doações, etc.) 
é importante analisar 
com quem está sendo 
vinculada a imagem 
da empresa, a proce-
dência tanto do CNPJ 
quanto dos CPFs que 
atuam na liderança da 
entidade, assim como 
certificar-se quanto à 
saúde financeira e à 
capacidade de entrega. 

 3) Pressão situacional 
- Nenhuma fraude 
multimilionária ocorre 
e termina do dia para a 
noite. Normalmente, o 
que as empresas fazem 
é aprimorar controles e 
ferramentas de gestão 
de riscos pra evitar 
que o fraudador tenha 
oportunidade" de rea-
lizá-la. Mas há outros 
aspectos que precisam 
ser observados e um 
deles é a pressão situa-
cional, tais como metas 
agressivas, medo de 

ser demitido, situação 
financeira de profis-
sionais que ocupam 
funções críticas nas 
atividades comerciais 
ou financeiras da em-
presa, etc. Em alguns 
desses cenários pode-
-se intervir direta-
mente, como é caso 
da revisão de metas 
e orçamento, e em 
outros são necessárias 
a ênfase e revisitação 
das ações diretivas 
como o código de ética 
e conduta, política de 
consequências, mis-
são, visão e valores. 

 4) Segurança cibernética 
nunca foi tão impor-
tante em um ambiente 
atípico de operações 
em que boa parte ou a 
totalidade dos funcio-
nários trabalha conec-
tada de forma remota. 
Com isso, a vulnerabi-
lidade está no acesso 
à rede da empresa via 
smartphone, tablet 
ou mesmo computa-
dores. Adaptações 
na infraestrutura da 
tecnologia da informa-

Cuidados psicológicos diante 
da realidade da pandemia

Coronavírus. Acabou o mundo do 
“eu” para surgir o mundo do “nós”, da 
solidariedade, da empatia e da teoria 
da mente, no qual cada um imagina o 
que o outro sente diante dos apertos 
ou das injustiças da vida.  

Terminou o mundo do individualis-
mo e da indiferença para surgir um 
mundo das comunidades, da família, 
da solidariedade, do respeito às in-
dividualidades. Findou o mundo do 
silêncio, como a quietude angustiante 
das ruas durante a quarentena, para 
ressurgir o mundo da palavra escuta-
da e falada que ameniza os conflitos 
dos espíritos angustiados e difunde a 
paz e a esperança entre os homens, a 
mesma esperança que impulsiona os 
voluntários nos tempos de pandemia.   

Brevemente a primavera surgirá 
com seus encantos coloridos, pois a 
Terra, silenciosamente, continuará na 
sua trajetória com seus movimentos 
infinitos. Como as ondas do mar que 
surgem no horizonte e se findam na 
praia, a onda do Coronavírus tam-
bém passará. Apenas os humanos 
não serão os mesmos depois que 
esta realidade se abrandar, porque 
eles sentir-se-ão mais fortes pelas 
experiências vividas, pois não se con-
sideraram vítimas das circunstâncias, 
mas aprendizes eternos na infindável 
peregrinação pela vida.

(*) - É psicólogo do Centro Universitário 
Internacional Uninter.
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