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RESUMO 

ALMEIDA, Matheus Luis Gois de.  Escândalos Corporativos: Análise de Práticas da 

Governança Corporativa. Florianópolis, 2021. 45 p. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Ciências Contábeis) – Curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2021 

 

Escândalos corporativos estiveram em evidência nos últimos 20 anos no cenário político e 

econômico do Brasil. Por este motivo, o presente estudo, busca identificar a relação de práticas 

de Governança Corporativa com as fraudes de empresas brasileiras envolvidas em escândalos 

corporativos nos últimos 20 anos. Uma das principais limitações do estudo, foi utilizar como 

base empresas listadas na bolsa no ano de 2020, possibilitando excluir empresas que cometeram 

fraudes anteriormente, que no referido ano não estariam listadas. Foram realizadas buscas em 

fontes secundárias a fim de levantar informações a respeito dos escândalos corporativos. Os 

dados referentes às empresas foram retirados do Formulário de Referência, referente ao período 

em que praticava os atos ilícitos, divulgados pelas mesmas. Os resultados mostraram que a 

maioria das empresas do estudo estavam segmentadas no Novo Mercado. Cerca de 72,92% das 

empresas da amostra apresentavam Conselhos de Administração com mais de 11 membros e 

com forte dependência da diretoria, não seguindo as orientações da literatura especializada. 

Além disso a maior parte dos escândalos corporativos analisados estão ligados a corrupção e 

manipulação de demonstrações, sendo este último presente em todos os níveis de segmentação 

da B3. Com isso, o estudo demonstrou que a maior parte das empresas envolvidas em 

escândalos corporativos, não seguiam recomendações propostas por órgãos competentes e 

literatura especializada, principalmente relacionadas ao Conselho de Administração, 

apresentando certa suscetibilidade a ocorrência de escândalos corporativos. 

 

 

Palavras-chave: Governança Corporativa. Escândalos Corporativos. Fraudes. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Corporate scandals have been in evidence for the past 20 years on the political and economic 

scene in Brazil. For this reason, the present study seeks to identify the relationship of some 

Corporate Governance practices with the frauds of Brazilian companies involved in corporate 

scandals in the last 20 years. One of the main limitations of the study was to use companies 

listed on the stock exchange in 2020 as a basis, making it possible to exclude companies that 

committed fraud previously, which in that year would not be listed. Searches were carried out 

on secondary sources in order to gather information about the corporate scandals. The data 

referring to the companies were taken from the Reference Form, referring to the period in which 

they practiced the illegal acts, disclosed by them. The results showed that most of the companies 

in the study were segmented on the Novo Mercado. About 72.92% of the companies in the 

sample had Boards of Directors with more than 11 members and with a strong dependence on 

the board, not following the guidelines of the specialized literature. In addition, most of the 

corporate scandals analyzed are linked to corruption and manipulation of statements, the latter 

being present at all levels of B3 segmentation. Thus, the study showed that most companies 

involved in corporate scandals, did not follow recommendations proposed by competent bodies 

and specialized literature, mainly related to the Board of Directors, showing a certain 

susceptibility to the occurrence of corporate scandals. 

 

Keywords: Corporate Governance. Corporate Scandals. Fraud. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Grandes casos de escândalos empresariais estiveram em evidência no cenário político-

econômico brasileiro nos últimos 20 anos. Empresas como, OGX, Petrobrás e Odebrecht, são 

exemplos de fraudes corporativas que tiveram certo destaque na mídia. Segundo Sancovschi et 

al (2012) escândalos envolvendo as práticas contábeis de grandes empresas geram total 

desconfiança dos investidores a respeito da qualidade e fidedignidade das informações 

divulgadas, afetando o desempenho do mercado de ações e até a liquidez dos investimentos.   

Busca-se identificar quais fatores motivacionais estão relacionados a esses escândalos, 

estudos apontaram que grande parte das manipulações de resultados partem do “conflito de 

agência” (MACHADO, 2015; NASSIF e SOUZA, 2012). Autores como Oliveira e Silva (2015) 

destacam que esse conflito está relacionado com a falta de alinhamento entre o administrador e 

o interesse dos acionistas. Coffee Jr. (2005), explica em sua Teoria dos Escândalos 

Corporativos, que independente do sistema de propriedade acionária (dispersa ou concentrada), 

o conflito de agência ocorre como principal influência na manipulação de informações 

contábeis, concluindo que diferentes sistemas de propriedade encorajam estilos de fraude 

caracteristicamente diferentes.  

Como o controle e a propriedade da empresa são atribuídos a diferentes agentes, os 

interesses daqueles que administram a companhia nem sempre estão alinhados com os de seus 

proprietários (ARRUDA; MADRUGA; JÚNIOR, 2008). Em alguns casos, administradores 

tomam decisões visando a maximização de sua utilidade pessoal e não o melhor interesse dos 

acionistas (SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003), esse desalinhamento de interesses gera o 

“conflito de agência”.  

Com a finalidade de estabelecer regras de relacionamento entre acionistas majoritários, 

minoritários e administradores, além de gerar mecanismos para buscar o alinhamento de 

interesses, foi criada a “Governança Corporativa” (OLIVEIRA, 2010), que pode ser descrita 

como um conjunto ferramentas de incentivo e controle que auxilia na resolução de conflitos de 

interesses (SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003). Estes mecanismos e princípios devem 

governar o processo decisório dentro de uma empresa no intuito de minimizar os problemas de 

agência (CARVALHO, 2002). 

Com o objetivo de proporcionar um ambiente de negociação que estimula, ao mesmo 

tempo, o interesse dos investidores e a valorização das organizações (SANTOS et al, 2019), o 

próprio mercado, através da B3 definiu alguns níveis diferenciados de Governança Corporativa, 
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sendo eles Bovespa Mais Nível 2, Bovespa Mais, Nível 2, Nível 1 e Novo Mercado. Vale 

ressaltar que o Bovespa Mais Nível 2 tem um número de exigências menor, enquanto o Novo 

Mercado é o nível mais elevado de algumas práticas relacionadas a Governança Corporativa.  

O senso comum tende a presumir que empresas envolvidas em fraudes e escândalos 

corporativos não se adequam em um nível elevado de Governança Corporativa, deixando 

implícito que a estrutura corporativa interfere diretamente na manipulação de informações 

contábeis.  

Diante dos expostos, o presente estudo tem como objetivo contribuir para a discussão 

do tema, verificando a relação direta de empresas fraudulentas com suas práticas de Governança 

Corporativa, buscando responder o seguinte questionamento: As empresas envolvidas em 

escândalos corporativos, mantinham boas práticas de Governança Corporativa, segundo os 

códigos e legislações vigentes? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo identificar a relação de práticas de Governança 

Corporativa, com as fraudes de empresas brasileiras envolvidas em escândalos corporativos nos 

últimos 20 anos. Utilizando-se especificamente, variáveis anteriormente utilizadas em outros 

estudos, (SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003; DANI et al., 2017; SANCOVSCHI et al., 2012) 

que tem relação direta com as práticas recomendadas pelo IBGC (2015). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Com intuito de alcançar o objetivo anteriormente mencionado, foram traçados os 

seguintes objetivos específicos: 

a)  Identificar a tipologia das fraudes praticadas pelas empresas e/ou seus agentes; 

b)  Identificar em quais níveis, segundo a B3, as empresas da amostra se encontravam 

durante o período das fraudes; 

c)  Verificar as recomendações do IBGC a respeito do Conselho de Administração e 

suas atribuições, Auditoria Externa além de Aspectos da Diretoria; e 

d)  Identificar as características do Conselho de Administração e Auditoria Externa das 

empresas do estudo. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Toda vez que surge um novo escândalo corporativo, a relação entre a empresa e seus 

diversos agentes mercadológicos fica comprometida. Sendo assim, a Governança Corporativa 

surge como mecanismo para auxiliar na mitigação destes fenômenos, auxiliando o 

restabelecimento da confiança entre o mercado, acionistas e as empresas. 

Portanto, boas práticas de Governança Corporativa vêm se mostrando cada vez mais 

necessárias, órgãos como o IBGC surgem no sentido de incentivar essas práticas. À medida em 

que as empresas adotam este tipo de política, consequentemente há uma melhora nas estruturas 

de controles internos e na qualidade de divulgação das informações. 

Desta forma, o estudo contribuirá para o aprofundamento do conhecimento desta 

temática, no momento em que busca analisar as práticas de Governança Corporativa, nas 

companhias brasileiras que estiveram ligadas a escândalos corporativos recentes.  

Sendo assim, o estudo tem sua validade justificada ao procurar responder o 

questionamento colocado neste trabalho, na tentativa de traçar um perfil das empresas 

fraudulentas, buscando verificar se tais empresas mantinham práticas propostas por órgãos 

competentes como IBGC e CVM 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo estrutura-se em cinco capítulos, sendo eles:  

1 – Introdução; 

2 – Referencial Teórico; 

3 – Metodologia; 

4 – Resultados; e  

5 - Considerações finais. 

O capítulo inicial apresenta uma visão geral do tema, onde é abordado alguns aspectos 

relevantes para a discussão da temática. 

O capítulo dois traz a fundamentação teórica que permite um embasamento teórico, 

para melhor compreensão a respeito da Governança Corporativa como mecanismo de mitigação 

de fraudes, além de tratar sobre a Teoria da Agência e suas características. 

O capítulo três é abordado a metodologia aplicada nesta pesquisa, relatando uma 

pesquisa descritiva de natureza qualitativa que busca identificar e caracterizar o perfil de 

empresas que tiveram fraudes divulgadas pela mídia brasileira e suas respectivas fraudes, 

utilizando como base informações prestadas pelas empresas durante o período. 
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Já no capítulo quatro, encontram-se os resultados obtidos no estudo, analisando através 

das variáveis anteriormente mencionadas, quais as principais características encontradas nas 

empresas da amostra. 

 Por fim, o capítulo cinco evidencia as considerações finais, destacando as conclusões 

quanto ao alcance dos objetivos propostos e dos resultados apurados, além da contribuição para 

a academia através de recomendações para trabalhos futuros. 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 TEORIA DA AGÊNCIA 

A Teoria da Agência foi elaborada por Jensen e Meckling (1976). Nesta teoria os 

autores explicam que o mercado é baseado na relação entre diversos agentes econômicos, e toda 

esta relação é estabelecida por meio de contratos. Desta forma, todas as atividades econômicas 

são fundamentadas em uma série de contratos bilaterais, que podem ser assinados ou rompidos, 

a todo instante por qualquer uma das partes (LIMA; ARAÚJO; AMARAL, 2008).   

Cada contrato tem como objeto a delegação de autoridade para tomada de decisões, 

cujo um principal contrata um agente para desempenhar uma série de atividades baseadas em 

seu próprio interesse (JENSEN e MECKLING, 1976). Este cenário é denominado por Jensen e 

Meckling (1976) como relação de agência.  

Há diversos problemas que rodeiam esta relação entre os agentes, entre eles estão a 

inexistência de um contrato completo, do agente perfeito e a existência de assimetria de 

informações (NARDI; NAKAO, 2009). De acordo com Klein (1983 apud WRUBEL; 

FERNANDES, 2014) contratos perfeitos e plenos que contemplam todas as contrariedades, 

mudanças e desafios que envolvem todo ambiente de negócios simplesmente não existem. Isto 

ocorre, pois os mercados estão cada vez mais complexos, com riscos e oportunidades 

imprevisíveis, a partir de então as gestões corporativas passam a precisar de respostas rápidas 

e principalmente flexíveis. 

Sobre a inexistência de um agente perfeito, Jensen e Meckling (1994 apud PAIVA, 

2013) explicam que é da natureza do ser humano buscar sua função de utilidade, onde os agentes 

tomam decisões com o objetivo de promover suas próprias preferências e objetivos. Desta 

forma, o agente perfeito, seria aquele que fosse indiferente entre maximizar seus próprios 

objetivos e os de terceiros, o que para os autores inexiste. 

A assimetria informacional potencializa esses outros dois problemas, ela ocorre 

quando nem todos os agentes têm acesso a totalidade dos fatos, enquanto o gestor acompanha 
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diariamente as negociações ocorridas na empresa, o acionista fica dependente da iniciativa do 

próprio gestor para repassar tais informações. (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999 apud 

ROCHA et al, 2012).  

Deste modo, constrói-se um ambiente propício a conflitos de interesses, enquanto os 

acionistas buscam maximizar suas riquezas através de investimentos, os gestores buscam 

maximizar seus interesses, utilizando-se de alguns mecanismos, em determinados casos, 

manipulações ou omissões de informações. 

 

2.2 FRAUDES 

A fraude deriva de um ato intencional, com o objetivo de tirar benefício próprio de 

determinada situação (MURCIA; BORBA, 2005). De acordo com a NBC TI 01, o termo 

“fraude” é definido como “ato intencional de omissão e/ou manipulação de transações e 

operações, adulteração de documentos, registros, relatórios, informações e demonstrações 

contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários.” (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, p. 3, 2003), ou ainda pode ser caracterizada por alteração de registros de 

ativos, passivos e resultados, adequação indébita de ativos falta de comprovantes nos registros 

e uso de práticas incompatíveis de contabilidade (LIMA Jr. et al, 2017). 

Segundo Murcia e Borba (2005) as fraudes podem ser divididas em dois grupos: 

fraudes gerenciais e fraudes contábeis. No primeiro caso, a fraude ocorre quando um empregado 

utiliza recursos da empresa em benefício próprio, já no segundo, a fraude tem o objetivo de 

beneficiar a organização, através de manipulação de relatórios contábeis. Empresas com 

suscetíveis resultados negativos, tendem a ter uma maior probabilidade de manipular suas 

informações contábeis (BORGES; ANDRADE, 2019). Gestores acreditando que as 

dificuldades financeiras são temporárias, manipulam seus resultados a fim de esconder a real 

situação financeira da empresa ao mercado (OLIVEIRA, 2008) e consequentemente aos 

acionistas. 

O gerenciamento de resultados em alguns cenários, não tem o mesmo significado que 

fraude, o gerenciamento de resultados deriva de um processo conhecido como contabilidade 

criativa. SANCOVSCHI et al. (p. 94, 2012) explicam que esse tipo de técnica contábil nada 

mais é “que uma manipulação formal do resultado por meio de escolhas de práticas contábeis 

que repercutem nas demonstrações, mas que estão em conformidade com os princípios e normas 

contábeis”. Porém, devido à proximidade do limite da legalidade, alguns autores admitem que 

os gerenciamentos de resultados, podem caracterizar uma contabilidade fraudulenta, através de 
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intervenções propositais, gestores podem mascarar os resultados que estão associados a suas 

remunerações, gerando benefícios particulares (SCHIPPER, 1989; HEALY; WHALEN, 1999 

apud NARDI; NAKAO, 2009). 

 Com isso, notou-se que tanto as práticas de fraudes quanto de gerenciamento de 

resultados são atitudes que provêm diretamente de interesses dos gestores, podendo prejudicar 

diretamente ou indiretamente os interesses dos acionistas. No intuito de evitar esse conflito de 

agência, surgem diversos instrumentos com objetivo de assegurar a fidedignidade das 

informações publicadas, sendo um deles a Governança Corporativa (MARTINEZ, 2001). 

 

2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Após diversos escândalos empresariais, envolvendo fraudes contábeis, o 

relacionamento entre empresas e acionistas ficou comprometido. Os investidores, buscando 

proteção, iniciaram um movimento de instauração de mecanismos para restabelecer sua 

confiança nos gestores (PELLICANI, 2011 apud SANTOS et al, 2019). Para minimizar o 

oportunismo e o conflito de interesses, surge um mecanismo denominado de Governança 

Corporativa (CARVALHO, 2002). 

De acordo com o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, p. 

20, 2015), a Governança Corporativa pode ser definida como um “sistema pelo qual as 

empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e 

controle e demais partes interessadas”. Boas práticas de Governança Corporativa asseguram 

que as tomadas de decisões estejam em consonância com os objetivos planejados pela entidade 

(LIMA Jr. et al, 2017). 

Uma das principais ferramentas de Governança Corporativa é atribuída ao conselho 

de administração (ANDRADE, 2008 apud DANI et al, 2017), um meio de auxiliar a resolução 

e o monitoramento dos conflitos de interesses, fornecendo uma condição de proteção aos 

investidores (LIMA Jr. et al, 2017). Estes conselhos agem como intermediários entre os 

acionistas e os gestores, de forma a buscar por garantias de proteção legal dos investimentos, o 

monitoramento das decisões e o alinhamento com os interesses (ANDRADE et. al., 2009 apud 

HOLTZ et al. 2013). 

Existe um senso comum nos códigos que embasam a Governança Corporativa, de que 

um conselho de administração deve ter um elevado grau de independência (maioria com 

membros externos a companhia) (SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003). Segundo Jensen 
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(2001 apud SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003) um conselho com a maioria de membros 

internos, tende a não monitorar de forma eficiente os gestores, visto que o progresso de suas 

carreiras é vinculado ao poder do próprio diretor executivo. Beasley (1996) e Weisbach (1998) 

(apud HOLTZ et al. 2013) explicam que a independência do conselho o torna mais eficaz, por 

ser menos suscetível à influência indevida dos gestores, diminuindo a probabilidade de 

ocorrência de fraudes. 

Em seu Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, o IBGC (2015) 

lista, além da independência do conselho, a quantidade de componentes como um fator 

importante para a Governança Corporativa. Segundo o documento, um conselho de 

administração deve “conter um número ímpar de conselheiros, entre cinco e onze”. De acordo 

com Jensen (1993) a eficiência do conselho está relacionada ao seu tamanho, o autor explica 

que quanto maior o conselho maior a probabilidade de conflitos internos. Silveira, Barros e 

Famá (2003), concluíram que empresas com um número intermediário de conselheiros tendem 

a ter um melhor desempenho corporativo, porém não é o fator principal, devido à baixa 

correlação. 

Com intuito de incentivar a adesão de boas práticas de Governança Corporativa e 

desenvolver o mercado de capitais brasileiro, a B3 estabeleceu uma segmentação das empresas 

listadas, classificando as companhias de acordo com o número de obrigações adicionais à 

legislação, sendo eles: Bovespa Mais Nível 2, Bovespa Mais, Nível 2, Nível 1 e Novo Mercado.   

Os dois primeiros foram idealizados para empresas que desejam acessar o mercado de 

forma gradual, se preparando para os elevados padrões de Governança Corporativa e 

transparência com o mercado. O Quadro 1 apresenta um resumo comparativo com as principais 

práticas dos Níveis 1, 2 e Novo Mercado (principais segmentos): 

 

Quadro 1 – Níveis de Governança Corporativa da B3 e suas principais práticas 

 Nível 1 Nível 2 Novo Mercado 

Capital social  Ações ON e PN 

(conforme 

legislação)  

Ações ON e PN (com direitos 

adicionais)  

Somente ações ON  

Composição do 

conselho de 

administração 

Mínimo de 3 

membros 

(conforme 

legislação), com 

mandato unificado 

de até 2 anos 

Mínimo de 5 membros, dos 

quais, pelo menos, 20% 

devem ser independentes, com 

mandato unificado de até 2 

anos 

Mínimo de 3 membros 

(conforme legislação), dos 

quais, pelo menos, 2 ou 20% 

(o que for maior) devem ser 

independentes, com mandato 

unificado de até 2 anos 
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 Nível 1 Nível 2 Novo Mercado 

Vedação à 

acumulação de 

cargos  

Presidente do conselho e diretor presidente ou 

principal executivo pela mesma pessoa (carência de 

3 anos a partir da adesão)  

Presidente do conselho e 

diretor presidente ou principal 

executivo pela mesma pessoa. 

Em caso de vacância que 

culmine em acumulação de 

cargos, são obrigatórias 

determinadas divulgações.  

Obrigação do 

conselho de 

administração 

Não há regra 

específica  

Manifestação sobre qualquer 

oferta pública de aquisição de 

ações de emissão da 

companhia (com conteúdo 

mínimo)  

Manifestação sobre qualquer 

oferta pública de aquisição de 

ações de emissão da 

companhia (com conteúdo 

mínimo, incluindo alternativas 

à aceitação da OPA 

disponíveis no mercado)  

Divulgação fatos 

relevantes 

Conforme legislação Conforme legislação, 

informações em inglês, 

simultâneas à divulgação em 

português 

Fonte: Síntese do que dispõe a B3 (2020) 

 

Como observado no Quadro 1, o Novo Mercado, tem maiores exigências em 

comparação aos demais níveis, pois solicita algumas práticas que vão além das exigidas pela 

legislação brasileira. Com o intuito de fiscalizar o cumprimento destas regras, a bolsa de valores 

brasileira aplica sanções a empresas que as desobedecem. No seu website estão publicadas todas 

as multas aplicadas nos últimos 5 anos, no Quadro 2, pode-se observar as empresas que foram 

advertidas no ano de 2020. 

Quadro 2 - Sanções aplicadas no ano de 2020 

Mês Motivo Empresa 

Jan Calendário Anual - Não observância das regras de 

atualização 

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

Fev. Free float - Não observância do percentual mínimo 

de 25% 

Cyrela Commercial Propert S.A. Empr Part. 

Fev. Não realização de Reunião Pública com Analistas Saraiva S.A. Livreiros Editores 

Mai Calendário Anual - Não observância das regras de 

atualização 

Pomifrutas S/A 

Mai Não realização de Reunião Pública com Analistas Pomifrutas S/A 

Mai Informações Periódicas em Inglês CPFL Energias Renováveis S.A. 

Jun. Free float - Não observância do percentual mínimo 

de 25% 

Brasil Pharma S.A. 

Jun. Calendário Anual - Não observância das regras de 

atualização 

Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa 

Ago. ITR - Atraso no envio Inter Construtora E Incorporadora S. A 

Ago. Informações Periódicas em Inglês BR Properties S.A. 

Ago. Calendário Anual - Não observância das regras de 

atualização 

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

Fonte: Síntese do que dispõe a B3 (2020) 
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Esse tipo de divulgação demonstra a preocupação do mercado para que as empresas 

tenham uma certa preocupação com a Governança Corporativa, com o foco em possibilitar um 

melhor ambiente de negociação que estimule, tanto o interesse dos investidores quanto a 

valorização das empresas. 

 

2.4 ESTUDOS RELACIONADOS 

Sancovschi et al (2012) realizaram um estudo que buscou analisar as características 

das fraudes contábeis noticiadas pela mídia brasileira e norte-americana, entre 1991 e 2010. A 

pesquisa analisou comparativamente os escândalos contábeis que ocorreram nos dois países, 

identificando que as fraudes divulgadas não possuíam as mesmas características. Os autores 

utilizaram a Teoria dos Escândalos Corporativos, estabelecido por Coffee (2005), para explicar 

as semelhanças e diferenças entre os escândalos contábeis analisados “no que se refere à forma 

de operacionalização da fraude, aos seus fatores motivadores, e aos tipos de instituições que se 

envolveram com cada tipo de fraude.” (SANCOVSCHI et al, p. 106, 2012). 

Sancovschi et al (2012) notaram ainda que no Brasil, onde há maior incidência de 

sistemas de governança concentrada, com a maior participação do grupo controlador, os 

escândalos são caracterizados por benefícios privados de controle. Em contrapartida, nos 

Estados Unidos, onde o sistema de propriedade é mais diversificado há uma maior propensão à 

ocorrência de manipulações diretamente nos resultados, como inflacionar o lucro. 

No mesmo sentido Lima Jr et al (2017), ao analisarem grandes casos de escândalos 

corporativos, observaram que as fraudes ocorridas nas empresas estudadas, tinham o objetivo 

de obter vantagens indevidas aos sócios em detrimento aos outros agentes, tendo como principal 

fator o conflito de interesses apoiado à informações privilegiadas e manipulação de resultados.  

No estudo, os autores verificaram a importância da Governança Corporativa como 

mecanismo mitigatório do fenômeno das fraudes corporativas, eles constataram que as 

empresas que cometeram práticas ilícitas, não mantinham boas práticas de governança, tendo 

conselhos de administração desorganizados, sem independência, funções mal distribuídas e 

desrespeito a códigos de conduta. 

Na mesma linha, Oliveira e Silva (2015), apontaram quais aspectos da Governança 

Corporativa não foram atendidos, nas empresas envolvidas em certos escândalos corporativos. 

O estudo identificou que os principais atos praticados por estas empresas estavam ligados ao 

conflito de agência, pagamentos ou recebimentos questionáveis, transparência e controles 

internos, as autoras denominaram estas más práticas de (In)Governança Corporativa. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

O presente estudo classifica-se como uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa. 

De acordo com Gil (p. 42, 2002) “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Penterich (2009) explica que em um estudo 

quantitativo, o pesquisador preocupa-se em medir e quantificar os resultados de acordo com as 

hipóteses e variáveis definidas. 

Deste modo a pesquisa busca identificar a relação de algumas práticas de Governança 

Corporativa de empresas que tiveram fraudes divulgadas pela mídia brasileira e suas respectivas 

fraudes, através das seguintes variáveis: (a) Nível de Governança Corporativa (B3), (b) 

Tamanho do conselho de administração, (c) Independência do conselho de administração, (d) 

dualidade do diretor, (e) Setor da Empresa,  (f) Auditoria independente, (g) Tipo de fraude. 

 

3.2 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Devido à falta de base de dados estruturada, utilizou-se o método de coleta das 

informações, conforme a pesquisa realizada por Sancovschi et al. (2012), em que os autores 

realizaram buscas em fontes secundárias (imprensa em geral) de casos de fraudes contábeis. As 

escolhas dos autores por estas fontes, se deu pelo fato da amplitude da busca e confiança nos 

grandes veículos de imprensa do país.  

Na pesquisa foram realizadas buscas utilizando expressões-chave dos artigos 

associadas ao nome das empresas: “fraude contábil (nome da empresa)”, “fraude fiscal (nome 

da empresa)” ou “fraude (nome da empresa)”. As fontes secundárias utilizadas na busca estão 

elencadas no Quadro 3, além de veículos de imprensa, também foram utilizados canais de 

comunicação de órgãos governamentais, no intuito de buscar seguridade das informações. Para 

evitar possíveis distorções, foram selecionadas como fonte de informações as matérias que 

melhor reproduziram cada caso. 

 

Quadro 3 - Fontes secundárias utilizadas na pesquisa 

Fonte da busca Seção Website 

Câmara Municipal de São Paulo  Noticias www.saopaulo.sp.leg.br 

CVM Noticias www.gov.br/cvm 

E-investidor Mercados www.einvestidor.estadao.com.br 

G1 Portal de Notícias da Globo Economia www.g1.globo.com 

InfoMoney Mercados www.infomoney.com.br 

Jornal El País Política www.brasil.elpais.com 
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Fonte da busca Seção Website 

Jornal Estadão Economia www.economia.estadao.com.br 

Jornal Extra Economia www.extra.globo.com 

Jornal Folha de São Paulo Mercado www1.folha.uol.com.br 

Jornal Gazeta do Povo República www.gazetadopovo.com.br 

Jornal O Globo Economia www.oglobo.globo.com 

Metrópoles Justiça www.metropoles.com 

Ministério Público de São Paulo Noticias www.mpsp.mp.br 

Ministério Público Federal Notícias www.mpf.mp.br 

Money Times Noticias www.moneytimes.com.br 

ND+ Noticias Santa Catarina Política www.ndmais.com.br 

Rádio CBN Economia www.m.cbn.globoradio.globo.com 

Revista Exame Negócios www.exame.com 

Revista IstoÉ Negócios www.istoedinheiro.com.br 

Revista Valor Econômico Empresas www.valor.globo.com 

Revista Veja Política www.veja.abril.com.br 

Suno Noticias Mercados www.suno.com.br 

Uol Notícias  Economia www.economia.uol.com.br 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Foram feitas pesquisas com o nome de todas as empresas listadas na bolsa no ano de 

2020, cuja listagem completa encontra-se no website da B3. O período escolhido para a pesquisa 

foi de fraudes que ocorreram entre janeiro de 2000 e janeiro de 2020. 

No intuito de se resguardar de possíveis distorções a respeito das informações 

coletadas nestas fontes secundárias, sempre que possível, foram utilizadas fontes de órgãos 

públicos nacionais, a fim de alinhar todas as informações coletadas a respeito da respectiva 

fraude. 

Foram identificados 49 casos de escândalos corporativos, no qual apenas um deles foi 

descartado, pois a mesma empresa cometeu dois casos de fraudes em um curto período de 

tempo, cujo os diretores e membros dos conselhos eram, em sua maioria, os mesmos, o que 

resultaria em uma duplicação de dados. Vale ressaltar que na amostra também contém uma 

outra empresa que cometeu atos ilícitos em dois períodos distintos, diferentemente do outro 

caso, esta apresentava características diferentes em cada época e por isso foi mantida. Desta 

forma restaram 48 casos na amostra. 

Assim como Sancovschi et al. (2012), a pesquisa se dispõe a identificar e estudar as 

manipulações contábeis conforme divulgado pela imprensa, sem se preocupar em averiguar a 

conclusão dos processos judiciais de cada caso, sendo provável que, em alguns casos, os 

acusados foram inocentados. 

 



26 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Após a seleção da amostra, foram coletados os dados referentes às empresas 

diretamente do website da B3. As informações foram retiradas dos Formulários de Referência 

de cada companhia referente ao período em que praticava os atos ilícitos. Em alguns casos 

houve fraudes que ultrapassaram o mandato de gestores, membros de conselho e comitês, nestes 

cenários foram utilizados a composição da diretoria que estava na maior parcela do período em 

que ocorria as fraudes. 

As informações sobre as empresas e as fraudes foram resumidas por meio de tabelas 

eletrônicas, utilizando o software Excel, de forma a permitir a melhor compreensão de cada 

caso. Este método foi essencial para definir as variáveis de classificação das empresas utilizadas 

na pesquisa. Na tabela foram incluídos: 

a. O nome da empresa;  

b. O período em que ocorreram as fraudes;  

c. O nível de governança corporativa (segundo a B3) em que a empresa se 

encontrava na época;  

d. O nível de governança corporativa (segundo a B3) em que a empresa se 

encontra hoje;  

e. A auditoria responsável;  

f. O tamanho do conselho de administração;  

g. Número dos conselheiros independentes;  

h. A natureza da empresa (financeira ou não-financeira);  

i. Setor de atuação;  

j. A dualidade do diretor presidente (se estava presente no conselho de 

administração);  

k. O presidente do conselho de administração na época das fraudes;  

l. O diretor presidente na época das fraudes;  

m. Tipo de fraude; e 

n. A fonte das informações na internet. 

A estruturação das informações em planilha, facilitou o exame dos dados tanto em 

conjunto como individualmente de cada caso, desta forma após o entendimento dos eventos 

ocorridos procedeu-se a classificação e análise dos dados conforme indicado a seguir. 

 



27 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Para realizar a análise dos dados efetuados foram utilizadas variáveis que pudessem 

auxiliar na caracterização do perfil das empresas que estavam presentes em escândalos 

corporativos envolvendo fraudes contábeis. No Quadro 4 constam as justificativas pela escolha 

destas variáveis: 

 

Quadro 4 – Variáveis utilizadas no estudo 

Variável Justificativa 

(a) Nível de Governança (B3) 

As segmentações prezam por regras associadas a Governança 

Corporativa. Essas regras vão além das obrigações que as 

companhias têm perante a legislação, reduzindo o risco da 

assimetria informacional (B3, 2020) 

(b) Tamanho do conselho de 

administração 

O IBGC (2015) recomenda um número ímpar de conselheiros, 

entre cinco e onze. 

(c) Independência do Conselho de 

Administração 

A B3 orienta que nos Segmentos Nível 2 e Novo Mercado. no 

mínimo 20% do conselho seja independente e no Nível 1 no 

mínimo 3 conselheiros sejam independentes. 

(d) Dualidade do diretor 
Segundo o IBGC (2015) o diretor-presidente não deve ser membro 

do conselho de administração. 

(e) Setor da Empresa 
De acordo com Sancovschi et al. (2012), no Brasil é mais comum 

a ocorrência de escândalos contábeis em instituições financeiras 

(f) Auditoria independente 

O conselho de administração e a diretoria devem assegurar que as 

demonstrações financeiras sejam auditadas por auditor 

independente com qualificação e experiência apropriada, 

instrumento fundamental para a confiabilidade desses dados 

(IBGC, 2015) 

(g) Tipo de fraude 

No Brasil, existe uma proporção maior de fraudes praticadas com o 

intuito de desviar recursos, sonegar impostos e remunerar os 

executivos (SANCOVSCHI et al., 2012) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Todas as variáveis selecionadas derivam de práticas recomendadas no Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa (IBGC, 2015), além de estudos anteriores 

(SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003; DANI et al., 2017; SANCOVSCHI et al., 2012) que 

demonstraram a importância de tais práticas para monitorar as decisões dos diretores e estimulá-

los a uma gestão mais transparente e alinhado aos interesses dos acionistas. 

 

3.5 LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Uma das limitações encontradas na pesquisa refere-se a ausência de uma base de dados 

estruturada, não há atualmente uma fonte totalmente segura que lista os escândalos corporativos 

ocorridos no país, o que dificulta estudos relacionados nesta área sugeridos por Murcia e Borba 

(2005), que expressaram a necessidade de maior aprofundamento do estudo das fraudes e sua 

implantação na pesquisa e no ensino da contabilidade. 
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Outra limitação diz respeito à divergência entre as práticas divulgadas pelas empresas 

em relação à realidade praticada pelas mesmas. Empresas envolvidas em escândalos 

corporativos recentes adotavam políticas de governança que se adequavam ao que era exigido 

pelo mercado, entretanto não estavam isentas de ocorrência de atos ilícitos por seus agentes, 

como não temos acesso direto no cotidiano de cada organização, dificulta compreender se o 

que está sendo divulgado, está sendo executado na prática. 

Por fim o principal delimitador da pesquisa está relacionado a metodologia, ao se 

utilizar empresas listadas na bolsa de valores brasileira no ano de 2020, gera a possibilidade de 

não abranger empresas que se envolveram em escândalos corporativos em anos anteriores, visto 

que por esse ou outros motivos não estariam listadas em bolsa no referido ano. Outra limitação 

relacionada a metodologia diz respeito a falta de divulgação de certos escândalos, dificultando 

a busca e identificação destes, havendo assim a possibilidade de algumas empresas ficarem de 

fora da amostra. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 PRINCIPAIS ESCÂNDALOS NOTICIADOS 

Um dos casos que envolveu grande parte das empresas selecionadas na amostra foi o 

escândalo da “Máfia do ISS”. Este caso ocorreu no município de São Paulo (SP), que envolveu 

bancos, construtoras, hospitais e shoppings. As empresas do esquema pagavam propinas a 

fiscais, por meio de contratação de serviços nunca prestados (notas fiscais frias), com o objetivo 

de pagar um valor menor do Imposto Sobre Serviço (ISS) sobre o custo total da obra imobiliária 

para obtenção da licença de ocupação de empreendimentos (Habite-se) (BILENKY; 

AMÂNCIO, 2018) 

Outro caso que foi destaque na mídia nos últimos anos, foi a Operação Lava Jato, que 

mobilizou todo território nacional, com uma enorme lista de empresas envolvidas, a maior parte 

delas do segmento da construção civil e petrolíferas, além de grande parte da classe política. 

Segundo o Ministério Público Federal (2015) o total de valores previstos de recuperação aos 

cofres públicos era de R $14,7 bilhões. O esquema funcionava como um cartel, onde 

empreiteiras fraudavam licitações de prestação de serviço à Petrobrás. 

 Para disfarçar o crime, o registro escrito da distribuição de obras era feito, por vezes, 

como se fosse a distribuição de prêmios de um bingo. Como contrapartida as empresas 

realizavam pagamento de propinas por intermédio de aditivos desnecessários e com preços 

excessivos, além de aceleração de contratações com supressão de etapas relevante por 
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movimentação financeira no exterior e por meio de contratos simulados com empresas de 

fachada (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2015). 

4.2 CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS 

4.2.1 Nível de Governança (B3) 

O Gráfico 1 apresenta a proporção dos casos de escândalos corporativos ocorridos em 

cada segmento em relação ao total da amostra, para esta análise utilizou-se a segmentação 

determinada pela B3 na época em que as empresas praticavam atos ilícitos: 

 

Gráfico 1 -Proporção das Fraudes por Segmentação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Conforme apresentado no Gráfico 1, a maior parte das empresas envolvidas em 

escândalos corporativos estão segmentadas no Novo Mercado da B3, isto significa que estão 

sujeitas a maiores exigências do mercado, porém entende-se que estar segmentado nesta 

condição, não necessariamente isenta a empresa de se envolver em escândalos ou manter altos 

padrões de práticas internas de Governança Corporativa. Além disso, empresas que não seguem 

integralmente o regulamento estabelecido pela B3 e consequentemente, não estão segmentadas 

em nenhum nível (denominado neste estudo como “Tradicional”), também têm grande 

participação nos casos analisados neste estudo.  

Também foi observado se houve uma melhora na segmentação daquelas empresas que 

estão em níveis inferiores, porém constatou-se que somente quatro empresas registraram uma 

elevação de nível, sendo três delas ingressando no Novo Mercado. Além disso identificou-se 

quais práticas ilícitas tiveram maior ocorrência em cada segmento, no Gráfico 2 está 

apresentado a distribuição dos tipos das fraudes por segmentação: 

14,89%

8,51%

46,81%

29,79%
Nivel 1

Nivel 2

Novo

Mercado

Tradicional
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Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Nota-se no Gráfico 2 que a corrupção está presente em quase todos os níveis de 

governança, sendo o Novo Mercado onde há maior concentração destes atos. A manipulação 

de demonstrações segue sendo a segunda prática mais realizada, não importando a 

segmentação, esta atitude consiste em maquiar as informações no intuito de esconder a real 

situação da empresa. Também foi observado a duração, em anos, em que ocorreram as práticas 

ilícitas em cada segmento, os resultados se encontram na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Duração Práticas Ilícitas 

Segmentos Mediana Mínimo Máximo 

Nível 1 3 3 6 

Nível 2 1 1 4 

Novo Mercado 3 1 7 

Tradicional 2 1 10 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Observa-se que a maioria dos escândalos corporativos ocorre por pelo menos 3 anos, 

sendo que nas empresas segmentadas no Novo Mercado, essa duração pode alcançar até 7 anos. 

Através dessas análises envolvendo a classificação proposta pela B3, mostrou-se que mesmo 

Nivel 1 Nivel 2 Novo

Mercado

Tradicional

Formação de Cartel

Desvios de Recursos

Fraude Operação

Financeira

Sonegação Impostos

Manipulações

Demonstrações

Corrupção

Gráfico 2 - Distribuição das Fraudes por Segmentação 
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empresas que estão sujeitas a grandes exigências do mercado, tem certa dificuldade em 

encontrar falhas em seus controles internos que permitam tais práticas ilícitas. 

 

4.2.2 Tamanho do Conselho de Administração 

Segundo Jensen (2001, apud SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2003), os conselhos de 

administração, cujo a quantidade de membros ultrapasse sete ou oito componentes, tendem a 

ter uma funcionalidade menos eficaz, os tornando mais suscetíveis ao controle da diretoria 

executiva. O IBGC (2015), por meio do seu Código de Boas Práticas, recomenda que os 

conselhos tenham um número ímpar de membros, o documento cita entre cinco e onze. Ao 

analisarmos a amostra verifica-se que cerca de 72,92% delas haviam mais 11 membros em seus 

conselhos, a Tabela 2 traz dados referentes a proporção das práticas ilícitas de acordo com o 

tamanho do conselho: 

 

Tabela 2 – Dados Referentes ao Tamanho do Conselho 

Tipo De Fraude Até 11 Membros Acima De 11 Membros 

Corrupção 48,57% 38,46% 

Desvios De Recursos 2,86% 23,08% 

Formação De Cartel 2,86% 0,00% 

Fraude Operação Financeira 11,43% 15,38% 

Manipulações Demonstrações 22,86% 0,00% 

Sonegação Impostos 11,43% 23,08% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Conforme observado na Tabela 2, observa-se que a corrupção é amplamente praticada 

até mesmo quando se mantém as orientações do IBGC (2015), cerca de 48,57% das empresas 

que mantinha até 11 membros em seu conselho, tiveram casos de corrupção. Para melhor 

demonstrar a respeito das dimensões dos conselhos encontrados na amostra, foi calculada a 

mediana de acordo com o tipo de fraude, a Tabela 3 traz os resultados bem como o tamanho 

máximo e mínimo encontrado: 
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Tabela 3 – Mediana, Máximo e Mínimo Referentes ao Tamanho do Conselho 

Tipo de Fraude Mediana Máximo Mínimo 

Corrupção 9 25 5 

Desvios De Recursos 15 20 7 

Formação De Cartel 10 10 10 

Fraude Operação Financeira 10 16 6 

Manipulações Demonstrações 7 9 5 

Sonegação Impostos 10 21 4 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Conforme observado na Tabela 3, empresas que estiveram envolvidas em escândalos 

corporativos relacionados a corrupção, possuíam cerca de 9 membros em seus conselhos de 

administração, porém haviam empresas envolvidas com este tipo de prática que possuíam até 

25 conselheiros, distante do que a literatura orienta. As empresas da amostra que tinham 

conselhos de administração numerosos estavam envolvidas em práticas de corrupção, desvio 

de recursos e sonegação de impostos. 

 

4.2.3 Independência do Conselho de Administração 

O IBGC (2015) recomenda que para promover a integridade do sistema de governança, 

o conselho de administração deve contar apenas com conselheiros externos e independentes, 

sendo os últimos com uma participação mais relevante em relação ao número total de 

conselheiros. Enquanto a B3 sugere que nos segmentos de Nível 2 e Novo Mercado, uma 

independência de no mínimo 20% do conselho e no Nível 1 a quantidade mínima de 3 

conselheiros independentes. Foi calculado a mediana de agentes independentes e do tamanho 

do conselho em cada segmento, conforme demonstrado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Dados Referentes a Conselheiros Independentes 

Segmentação 
Mediana Tam. 

Conselho 

Mediana Agentes 

Indep. 

Mínimo 

Agentes Indep. 

Máximo 

Agentes 

Indep. 

Nível 1 12 1 0 4 

Nível 2 10 4 2 5 

Novo Mercado 9 3 1 20 

Tradicional 9 1 0 4 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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Com base na Tabela 4, observa-se que a maioria das empresas segmentadas nos níveis 

dispostos pela B3, não seguem nenhuma das recomendações propostas pelo próprio mercado 

bem como o que se é orientado pela literatura. 

Para melhor elucidar a independência dos conselhos, foi calculado o grau de 

independência, dividindo o número de conselheiros independentes pelo número total de 

membros do conselho. No Gráfico 3, pode-se visualizar melhor esta distribuição: 

 

Gráfico 3 - Distribuição do Grau de Independência por Segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Conforme exposto no Gráfico 3, grande parte das empresas do Nível 2 tem um maior 

número de membros independentes do que os demais segmentos, seguido pelo Novo Mercado, 

bem diferente do contexto apresentado sobre as empresas do Nível 1. 

 

4.2.4 Dualidade Diretor 

O conselho de administração atua como um elo entre os gestores e os acionistas, além 

de exercer o papel de guardião dos princípios, valores, objeto social e sistema de governança 

da organização, ele monitora diretamente a atuação da diretoria.  

No intuito de preservar esta atribuição e para que não haja uma concentração de poder, 

o IBGC (2015) recomenda que o diretor-presidente não deve ser membro do conselho de 

administração, devendo somente participar das reuniões como convidado. 
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Na Tabela 5, pode-se observar que das 48 empresas da amostra, 27 delas tinham como 

conselheiro o diretor presidente, sendo que em alguns casos se apresentava como presidente do 

conselho: 

 

Tabela 5 - Dualidade Diretor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Vale destacar um ponto importante: Cerca de 7 empresas apresentavam fortes vínculos 

familiares entre membros do conselho e diretoria 

 

4.2.5 Setor de Atuação da Empresa 

É notório o rigor da legislação por parte do Banco Central do Brasil, em relação às 

empresas financeiras brasileiras, Sancovschi et al (2012) explicam que este pode ser um dos 

motivos para que as empresas deste setor, tentem se utilizar de atos ilícitos para obter benefícios 

e assim ter maior participação em fraudes ocorridas no país. Porém, esta afirmação acaba não 

se confirmando, visto que a maior parte dos atos ilícitos, cerca de 83,33%, foram praticados por 

empresas não financeiras. 

Para melhor visualização dos setores com maiores ocorrências de fraude, foi elaborado 

a Tabela 6: 

 

Tabela 6 - Setores das Empresas Fraudadoras 

Setores Proporção 

Consumo Cíclico 29,17% 

Financeiro 16,67% 

Materiais Básicos 10,42% 

Consumo Não Cíclico 10,42% 

Petróleo. Gás E Biocombustíveis 8,33% 

Bens Industriais 8,33% 

Segmento 
Diretor é um 

Conselheiro 

Diretor é o 

Presidente 

Diretor é o Vice 

Presidente 

Nível 1 2 0 2 

Nível 2 1 0 0 

Novo Mercado 5 4 3 

Tradicional 7 2 1 

Total Geral 15 6 6 
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Setores Proporção 

Utilidade Pública 6,25% 

Bens Industriais  4,17% 

Saúde 4,17% 

Outros 2,08% 

Total Geral 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Conforme observado na Tabela 6, verificou-se que na amostra, a maior parte das 

empresas envolvidas em escândalos corporativos divulgados não faziam parte do setor 

financeiro, apesar de terem um número elevado de ocorrências juntamente com o setor de 

consumo cíclico. Verificou-se também as principais práticas ilícitas destes dois setores, a 

principal fraude envolvendo empresas financeiras estava relacionado a Sonegação de Impostos, 

já em empresas do setor de consumo cíclico a Corrupção era a principal prática. Vale destacar 

que não foram encontradas ocorrências em setores como Comunicação e Tecnologia da 

Informação.  

 

4.2.6 Auditoria Independente 

O conselho de administração e a diretoria devem assegurar que as demonstrações 

financeiras sejam auditadas por auditor independente com qualificação e experiência 

apropriada, instrumento fundamental para a confiabilidade desses dados (IBGC, 2015). 

Atualmente as quatro maiores e mais reconhecidas empresas de auditoria do mundo são a 

Deloitte, a Price Waterhouse Coopers, a Ernst & Young e a KPMG. Os procedimentos de 

auditoria, a competência profissional e a integridade destas empresas as tornam líderes do setor 

de auditoria e consultoria. (REIS, 2019).  

Desta forma, é coerente supor que a maior parte das empresas de capital aberto utilizem 

seus serviços, de acordo com a amostra, foi observado que a maioria das empresas que tiveram 

seus escândalos corporativos divulgados, cerca de 77,08%, utilizavam os serviços de uma das 

Big Four. Na Tabela 7 está disposto a proporção dos atos ilícitos em relação as firmas de 

auditoria: 
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Tabela 7 - Auditoria Independente 

Ato Ilícitos Big Four Outros 

Corrupção 77,27% 22,73% 

Desvios De Recursos 75,00% 25,00% 

Formação De Cartel 0,00% 100,00% 

Fraude Operação Financeira 66,67% 33,33% 

Manipulações Demonstrações 87,50% 12,50% 

Sonegação Impostos 85,71% 14,29% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Conforme demonstrado na Tabela 7, as fraudes que tiveram maior incidência em 

empresas que eram auditadas por uma das Big Four, foram a Manipulação de Demonstrações 

e Sonegação de Impostos. Empresas listadas na bolsa de valores geralmente apresentam um 

maior porte, consequentemente estão mais suscetíveis a um maior rigor na elaboração de 

demonstrações contábeis, fazendo com que estas empresas tenham preferência por contratar 

firmas de auditoria independente reconhecidas (SANCOVSCHI et al, 2012). Porém a análise 

mostrou que em algumas ocasiões ter simplesmente uma auditoria competente não isenta a 

empresa de se manter integra, deve se alinhar esta conduta com outras práticas de Governança 

Corporativa. 

 

4.2.7 Tipo de Fraude 

Por fim, acredita-se que esta análise é uma das mais importantes do estudo, visto que 

demonstra quais as práticas ilícitas têm maior ocorrência. Ressalta-se que em alguns casos 

ocorreram diversos tipos de atos por uma mesma empresa no período, porém foi selecionado 

aquele que teve maior destaque. Com isso elaborou-se o Gráfico 4: 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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Nota-se que a maioria dos escândalos corporativos analisados no estudo estão ligados 

a corrupção dos agentes envolvidos, assim como citado no Item 4.1, este tipo de crime pode 

envolver diversos componentes do mercado, governo e sociedade. Não somente diretores 

podem estar envolvidos, mas também membros de conselhos, comitês ou até mesmo 

funcionários.  

Neste tipo de ato, pode ser cometido tanto fraudes contábeis (aquelas cometidas em 

favor da organização quanto fraudes gerenciais (aquelas cometidas contra a organização). 

Como o conceito de corrupção é amplo e complexo, utiliza-se neste estudo a definição descrita 

no dicionário como: “Ato ou efeito de subornar alguém para vantagens pessoais ou de terceiros. 

Uso de meios ilícitos, por parte de pessoas do serviço público, para obtenção de informações 

sigilosas, a fim de conseguir benefícios para si ou para terceiros.” (MICHAELIS, 2021).  

 

4.3 RESUMO DAS ANÁLISES 

Conforme disposto por todo capítulo 4, observamos algumas práticas de Governança 

Corporativa sendo relacionadas aos tipos de fraudes praticadas, escândalos como a Lava Jato e 

a Máfia do ISS envolveram diversas empresas listadas na bolsa de valores brasileira, além de 

grande parte da classe política. Observou-se que a maior parte dos casos estudados se referem 

a empresas que estavam segmentadas, segundo a B3, no Novo Mercado, Sendo esse o nível que 

exige um maior conjunto de determinações do mercado, mostrando que em alguns casos estar 

segmentada em altos níveis não significa que a empresa mantem bons controles internos e 

práticas de Governança Corporativa. No Quadro 5, podemos visualizar os principais resultados 

encontrados na pesquisa:  

Quadro 5 – Principais Resultados 

Variável Resultados Encontrados 

(a) Nível de Governança (B3) 

De acordo com a análise do item 4.2.1, cerca de 46,81% das 

empresas da amostra estavam segmentadas no Novo Mercado, 

sendo a corrupção sendo o ato ilícito mais praticado. 

(b) Tamanho do conselho de 

administração 

Durante a análise observou-se que cerca de 72,92% das empresas 

da amostra apresentavam conselhos com mais de 11 membros, não 

seguindo as orientações da literatura especializada. 

(c) Independência do Conselho de 

Administração 

Na análise deste aspecto, observou-se que a maior parte das 

empresas não tinham um conselho independente, empresas 

segmentadas no Nível 1 e não segmentadas apresentaram maiores 

dependências. 

(d) Dualidade do diretor 

Cerca de 27 empresas tinham seu diretor presidente como membro 

do Conselho de Administração, este aspecto dificulta a fiscalização 

da diretoria, além de concentrar o controle da empresa nas mãos da 

diretoria, viabilizando uma liberdade desarmoniosa aos diretores. 

(e) Setor da Empresa 
A maior parte das empresas da amostra eram do setor de Consumo 

Cíclico, cerca de 29,17%, seguindo por empresas financeiras, 
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Variável Resultados Encontrados 

16,67%. Não foram encontradas ocorrências em setores como 

Comunicação e Tecnologia da Informação 

(f) Auditoria independente 

Aproximadamente 77% das empresas da amostra utilizavam os 

serviços de uma das Big Four, tendo como os principais atos ilícitos 

envolvendo Manipulação de Demonstrações e Sonegação de 

Impostos. 

(g) Tipo de fraude 

A maior parte dos escândalos corporativos analisados estão ligados 

a corrupção e manipulação de demonstrações, sendo este último 

presente em todos os níveis de segmentação da B3. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Como é possível observar as empresas da amostra deixaram de seguir algumas das 

orientações propostas pela literatura, este conjunto de falhas pode ter influenciado na prática de 

crimes, como a corrupção de seus agentes e a manipulação de demonstrações divulgadas pelas 

empresas. Além disso, o estudo mostrou que tanto empresas segmentadas no Novo Mercado, 

quanto empresas não segmentadas, apresentavam a maiores ocorrências de práticas ilícitas da 

amostra, demonstrando que seguir ou não as exigências propostas pelo mercado, não isenta ou 

leva a empresa a cometer fraudes, há outras variáveis que têm a possibilidade de exercer tal 

influência. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo identificar a relação de algumas práticas de 

Governança Corporativa, com as fraudes de empresas brasileiras envolvidas em escândalos 

corporativos nos últimos 20 anos.  

Recorrendo à variáveis, anteriormente utilizadas em outros estudos, (SILVEIRA; 

BARROS; FAMÁ, 2003; DANI et al., 2017; SANCOVSCHI et al., 2012) com relação direta 

com as práticas recomendadas pelo IBGC (2015), buscou-se identificar mais especificamente a 

classificação do nível de Governança Corporativa segundo a B3, as recomendações de órgãos 

competentes, as características do Conselho de Administração e Auditoria Externa e a origem 

das fraudes praticadas.  

Foram identificados 48 casos repercutidos na mídia brasileira, todas as informações a 

respeito das empresas foram retiradas de documentos oficiais por elas publicadas, estes dados 

foram tabulados para uma melhor análise. Em seguida, estas informações foram examinadas de 

acordo com as variáveis previamente estabelecidas, conforme literatura anteriormente referida. 

Por meio da análise dessas variáveis, observou-se que as organizações apresentavam 

algumas condutas irregulares, principalmente relacionadas a características dos Conselhos de 

Administração. A maior parte das empresas da amostra não mantinham uma independência do 
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conselho, dificultando a integridade do sistema de governança. Além disso, diversas empresas 

mantinham seus diretores como conselheiros, prejudicando uma das principais atribuições do 

conselho, monitorar a diretoria e atuar como um elo entre os sócios e os gestores. 

Por fim analisou-se a tipologia dos atos praticados pelas empresas da amostra, 

constatou-se que a maior parte dos atos estavam ligados a corrupção, observou-se que a prática 

de manipular as informações prestadas nas demonstrações financeiras estão presentes em todos 

os níveis de governança, demonstrando que as empresas, mesmos com diversos tipos de 

controles, precisam ter um maior rigor na supervisão de seus gestores. 

Desta forma, identificou-se que as empresas da amostra não mantinham boas práticas 

de Governança Corporativa, relacionadas ao Conselho de Administração e com isso apresentou 

uma certa suscetibilidade a realização de atos ilícitos, principalmente envolvendo crimes de 

corrupção. Estes tipos de casos produzem desconfiança de todo mercado, em relação da 

qualidade e fidedignidade das informações divulgadas, bem como a integridade das empresas 

afetando seu desempenho e até a liquidez dos investimentos.   

O presente estudo limitou-se a analisar somente algumas práticas da Governança 

Corporativa, principalmente voltados ao Conselho de Administração, Auditoria Externa, 

Aspectos da Diretoria e Características das Fraudes. Espera-se que o trabalho desperte o anseio 

de pesquisar e aprofundar-se em algumas peculiaridades desta temática, principalmente outras 

práticas recomendadas pela literatura, os códigos e legislações vigentes. 

Sugere-se que para os trabalhos futuros, a possibilidade de se aprofundar nas análises, 

além de acrescentar outras práticas de Governança Corporativa envolvendo órgãos de 

fiscalização e controle das empresas, os códigos e políticas de conduta de cada uma. 
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APÊNDICE A 

Empresas Amostra Duração 
Segmento A 

Época 
Fraude Auditoria A Época 

Ambev 2000 a 2001 Tradicional Sonegação Impostos PWC 

Banco Alfa 2014 a 2018 Tradicional Sonegação Impostos KPMG 

Banco Do Nordeste 2009 a 2011 Tradicional Corrupção Deloitte 

Banco Panamericano 2006 a 2010 Nivel 1 Manipulações Demonstrações Deloitte 

Banco Santander BR 2014 a 2017 Tradicional Sonegação Impostos Deloitte 

Braskem 2003 a 2016 Nivel 1 Corrupção PWC 

BRB 2014 Tradicional Corrupção Ernst & Young 

CCR S.A. 2009 e 2013 Novo Mercado Corrupção KPMG 

Celesc 2010 Nivel 2 Desvios De Recursos 
BDO Auditores 

Independente 

CVC 2019 Novo Mercado Manipulações Demonstrações KPMG 

CYRELA 2008 a 2012 Novo Mercado Corrupção Ernst & Young 

Eletrobras 2015 a 2018 Nivel 1 Corrupção KPMG 

Embraer 2007 a 2010 Novo Mercado Corrupção PWC 

EZTEC 2008 a 2012 Novo Mercado Corrupção Deloitte 

Gafisa 2017 Novo Mercado Desvios De Recursos KPMG 

Gerdau 2011 a 2014 Nivel 1 Corrupção Deloitte 

Helbor 2008 a 2012 Novo Mercado Corrupção 

TERCO GRANT 

THORNTON 

AUDITORES 

Hypera 2013 e 2016 Novo Mercado Corrupção KPMG 

IMC 2012 a 2016 Novo Mercado Manipulações Demonstrações Deloitte 

Inepar 2012 Tradicional Fraude Operação Financeira Martinelli Auditores 

Invepar 2008 a 2015 Tradicional Fraude Operação Financeira Ernst & Young 

IRB Brasil 2017 a 2019 Novo Mercado Desvios De Recursos PWC 

Itaú 2014 a 2019 Nivel 1 Sonegação Impostos PWC 

JBS 2007 a 2011 Novo Mercado Fraude Operação Financeira KPMG 

JBS 2014 Novo Mercado Corrupção 
BDO Auditores 

Independente 

JHSF Participações 2010 a 2014 Novo Mercado Corrupção 

TERCO GRANT 

THORNTON 

AUDITORES 
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Empresas Amostra Duração 
Segmento A 

Época 
Fraude Auditoria A Época 

Livraria Saraiva 2015 Nivel 2 Manipulações Demonstrações KPMG 

M Dias Branco 2014 Novo Mercado Corrupção Ernst & Young 

Mahle 2004 a 2012 Tradicional Formação De Cartel 
BDO Auditores 

Independente 

MMX 2013 Novo Mercado Manipulações Demonstrações Ernst & Young 

Mundial 2010 e 2011 Tradicional Manipulações Demonstrações 
DIRECTA 

AUDITORES 

Dommo1 2009 a 2012 Novo Mercado Fraude Operação Financeira Ernst & Young 

Ouro Verde 2012 a 2014 Tradicional Corrupção KPMG 

Paranapanema 2014 Novo Mercado Corrupção KPMG 

Petrobrás 2004 a 2014 Tradicional Corrupção KPMG 

Qualicorp 2014 a 2017 Novo Mercado Corrupção Deloitte 

Enauta2 2006 a 2013 Novo Mercado Corrupção Deloitte 

Recrusul 2013 e 2014 Tradicional Fraude Operação Financeira MICHELON & CIA 

Refinaria De 

Manguinhos 
2008 a 2014 Tradicional Sonegação Impostos 

BDO Auditores 

Independente 

Renova 2014 a 2018 Nivel 2 Sonegação Impostos Deloitte 

Taurus Armas 2012 Nivel 2 Fraude Operação Financeira Ernst & Young 

Tecnisa 2008 a 2012 Novo Mercado Corrupção 
Terco Grant 

Thornton Auditores 

Trisul 2006 a 2012 Novo Mercado Corrupção 
Terco Grant 

Thornton Auditores 

Usiminas 2010 a 2013 Nivel 1 Corrupção PWC 

Vale 2009 e 2015 Nivel 1 Sonegação Impostos KPMG 

Via Varejo 2019 Novo Mercado Manipulações Demonstrações ERNST & YOUNG 

WIZ 2014 a 2016 Tradicional Desvios De Recursos PWC 

YDUQS 2014 a 2016 Novo Mercado Manipulações Demonstrações PWC 

 

 
1 A empresa OGX, mudou sua razão social para Dommo Energia SA 
2 A empresa Queiroz Galvão, mudou sua razão social para Enauta Participações S.A. 
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