
Procuram-se investigadores de fraudes 
Amy Zipkin 
 
À medida que a crise financeira se alastra, surgem novas suspeitas de fraude - e com elas a 
necessidade de encontrar provas de má conduta. É por esse motivo que cresce a procura por 
investigadores de fraudes.  
 
Recentemente, o FBI anunciou que o número de investigações de fraudes com hipotecas 
superava os 1,6 mil casos no fim do ano fiscal de 2008, que terminou em 30 de setembro, em 
contraste com as 881 ocorrências registradas dois anos atrás. Em acréscimo, foram abertas 
530 investigações de fraudes corporativas, informou a policia federal americana.  
 
A agência está recrutando gente para ajudar nessas investigações, incluindo pessoas com 
experiência em informática e contabilidade. Os candidatos que falam um idioma estrangeiro e 
aqueles que são inspetores de fraude certificados também levam vantagem sobre os 
concorrentes. A certificação é uma credencial oferecida pela Associação de Inspetores de 
Fraude que indica proficiência e experiência na prevenção, detectação e dissuasão de fraudes.  
 
Fora do âmbito governamental, os investigadores de fraudes trabalham para consultoras de 
segurança como a Kroll; nos escritórios de contabilidade como o Deloitte Touche and Eisner; e 
nos escritórios de consultoria empresarial global e de auditoria interna como o Protiviti. Alguns 
penduram suas próprias placas. Esses escritórios podem ser contratados por escritórios de 
advocia ou pelas empresas que queiram realizar uma investigação interna.  
 
O número de inspetores certificados cresceu 10% em comparação com o ano passado, 
segundo a associação, um grupo de classe com sede em Austin, no Texas. A remuneração 
média para os inspetores de fraude certificados que trabalharam em tempo integral em 2008 
foi de pouco mais de US$ 90 mil por ano, informa a associação.  
 
Os investigadores de fraude corporativa dizem que o trabalho exige curiosidade e tenacidade. 
E advertem que pode ser extenuante e mesmo enfadonho. Por serem contratados com basea 
na recomendação de advogados corporativos ou externos, eles estão comprometidos com o 
direito profissional do advogado e não têm poder para processar o autor de um crime. Mesmo 
assim, eles asseguram, seus esforços podem ser recompensadores.  
 
Recentemente, surgiu um heroi da categoria: Harry Markopolos, que advertiu sucessivamente 
a Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários americana) 
que Bernard L. Madoff aoperava um esquema de pirâmide gigantesca às custas dos 
investidores. Markopolos, que trabalhava para uma empresa de investimento quando começou 
a investigar as atividades de Madoff, saiu do emprego em 2004 para estabelecer sua própria 
agência de investigação.  
 
Embora a SEC não tenha agido com base nas advertências de Markopolos, ele ajudou a 
facilitar o caminho para investigações posteriores, que identificaram vários escândalos "mini-
Madoff" e outros tipos de fraude.  
 
Embora muitos investigadores tenham experiência em contabilidade forense, auditoria interna 
e cumprimento da lei, os especialistas dizem que a área também atrai executivos de finanças, 
assistentes jurídicos, bibliotecários e ex-jornalistas. "O que é realmente necessário é uma 
grande habilidade para fazer as pessoas falarem", declarou Jules Kroll, o recém-aposentado 
fundador da empresa que traz seu nome.  
 
Há dois anos, depois de publicar um livro intitulado "Body Brokers: Inside America’s 
Underground Trade in Human Remains", a escritora free-lance Annie Cheney pensou no que 
faria a seguir. Ela considerou a produção do livro uma experiência incompleta. "Era muita 
solidão", disse. "Eu precisava de um emprego".Já que ela adora relatórios e solucionar 
enigmas, Cheney enviou um currículo para a Kroll, empresa de gereneciamento de risco e 
investigação de fraudes. Contratada como analista, foi recentemente promovida a diretora.  
 



Philip S. Deming, que administra a agência Philip S. Deming & Associates, em King of Prussia, 
na Pensilvânia, iniciou sua carreira no Departamento do Tesouro e avançou degraus em 
desenvolvimento e gestão de recursos humanos. Numa caso que investigou, concluiu que um 
funcionário havia exagerado numa nota de despesas. Em outro, descobriu que uma mulher 
forjou um diploma universitário.  
 
A necessidade de investigar fraudes hoje em dia é tão grande que Deming viu-se forçado a 
contratar funcionários temporários - advogados, investigadores particulares e inspetores de 
fraude certificados - que ganham de US$ 150 a US$ 275 por hora.  
 
A formação de profissionais também pode fazer parte do cotidiano de um investigador de 
fraudes. Pam Verick, que coordena o sistema de gestão de risco de fraude na Protiviti, também 
conduz sessões de treinamento para funcionários de clientes. Nessas oportunidades, ela os 
alerta para as possíveis práticas de esquemas que envolvem propinas, subornos e relatórios 
financeiros fraudulentos.De quando em quando, durante o intervalo das aulas, um participante 
da turma a chama de lado e diz: "Estou preocupado, pois algo sobre o que conversamos está 
ocorrendo".. O assunto é então encaminhado ao consultor juridico interno para investigação na 
empresa do aluno do curso de treinamento.  
 
Quando Pam conduz suas próprias investigações de fraude, ela se mantém alerta para os 
detalhes. E a tecnologia que usa para obtê-los ganhou sofisticação. Ela diz que agora recupera 
provas de celulares, Blackberry, discos rígidos e arquivos de rede. Pam disse por experiência 
própria que, se a fraude for descoberta, a maior parte das empresas não entram com ação 
judicial. Em vez disso, elas fazem acordos individuais para que os funcionários envolvidos 
efetuem a devida restituição.  
 
Os expedientes com duração de 18 horas e as refeições extraídas de máquinas automáticas 
durante as investigações valem a pena, quando um cliente diz: "Obrigado, nós tínhamos de 
ouvir exatamente isso".  
 
Dina Blake, estudante formada em contabilidade pela West Virginia University, em 
Morgantown, na Virgínia Ocidental, espera investigar fraude um dia. Ela pretende seguir a 
carreira de contabilidade forense e receber um certificado de investigação de fraude. Para 
tanto, conseguiu um estágio na Ernst & Young, o escritório de auditoria, em Washington 
enquanto ainda cursava o segundo semestre.  
 
Ela disse que seus estudos lhe deram uma melhor compreensão das dificuldades pelas quais 
passam as pessoas que perderam as economias de aposentadoria como resultado de fraude 
corporativa. Dina vê sua nova carreira com idealismo: "Eu vou ajudar a endireitar o mundo dos 
negócios. Por bem ou por mal".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3, 4 e 5 abr. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


