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RESUMO 

 

 

 

Com o presente trabalho procurou-se verificar a influência das denúncias de corrupção 

veiculadas na imprensa e seus efeitos sobre o valor para os acionistas. Foram selecionadas 4 

empresas que tiveram seus nomes vinculados a denúncias de corrupção nos últimos 10 anos. 

Com o intuito de avaliar os possíveis impactos destas denúncias, empregou-se um estudo de 

evento. Esta técnica, amplamente difundida no Brasil e no exterior, visa verificar a eficiência 

informacional do mercado de capitais, pois parte da premissa de que o mercado incorpora, de 

forma imediata e precisa, as informações relevantes divulgadas. Desta forma, informações 

relevantes tendem a ser refletidas imediatamente nos preços das ações. Estudos semelhantes 

foram realizados no mercado brasileiro com o intuído de verificar se o Brasil apresenta 

eficiência informacional semiforte, após os avanços ocorridos neste mercado pós-Plano Real. 

Os resultados indicam que o mercado não se comportou de maneira eficiente no período 

analisado. Concluiu-se ao final deste trabalho que as denúncias de corrupção não 

influenciaram significativamente os preços das ações das empresas analisadas nos dias 

próximos aos eventos. Entretanto, pode-se observar um comportamento negativo dos ativos 

em relação ao mercado nas datas mais próximas que precederam a data da divulgação das 

informações, bem como na maioria dos 20 dias subsequentes à divulgação das denúncias. 

Contudo, os resultados podem ser considerados estatisticamente insignificantes. 

 

 

 Palavras-chave: Corrupção. Criação de Valor. Estudo de Evento. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The present work has studied the influence of corruption allegations in the press about value 

for shareholders. Were selected four companies that had their names linked to allegations of 

corruption in the past 10 years. In order to assess the possible impacts of these complaints, 

was used an event study. This technique widely distributed in Brazil and abroad, objects to 

verify the information efficiency of capital market, because it assumes that the market 

incorporates, in prompt, accurate, relevant information disclosed. Thus, relevant information 

tends to be immediately reflected in stock prices. Similar studies were conducted in the 

Brazilian market, with the sensed to verify if Brazil has a semi-strong informational 

efficiency, following the advances in this market after the Real Plan. The results indicate that 

the market did not behave efficiently in this analyzed period. It was concluded at the end of 

this paper, that the accusations of corruption not significantly influenced the stock prices of 

companies analyzed in the coming days to events. However, one can observe a negative 

performance of assets in relation to the market, closer to the dates preceding the date of 

disclosure, as well as most of the 20 days following the disclosure of the complaints. 

However, the results can be considered statistically insignificant.  

 

 

Key words: Corruption. Value Creation. Event Study.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Apresentação 

 

A palavra corrupção tem sido vulgarizada no Brasil em meio ao elevado número de 

escândalos divulgados pela mídia. Atos corruptos não são condenados ou mesmo penalizados 

devido ao crescente nível de tolerância da população diante de tais fatos. Conhecido como o 

país da “Lei de Gérson”, comportamentos e condutas, anteriormente reprováveis no Brasil, 

tornaram-se aceitáveis aos olhos de boa parte da população, que considera os indivíduos que 

os praticam como aqueles “mais espertos que os demais” e não como os “mais corruptos”.  

 

O comportamento corrupto brasileiro estende-se da administração pública até a iniciativa 

privada e se inter-relaciona, gerando prejuízos dificilmente mensuráveis para o país e a 

população. 

 

Rios (2008), ao falar de cultura no Brasil, afirma que neste país “é bem clara a vigência de 

uma cultura que vê com olhos lenientes a trapaça em favor do interesse próprio e a 

inobservância das regras em qualquer plano, e que provavelmente se articula com nossa 

herança de escravismo, elitismo e desigualdade”. (RIOS, 2008, p. 392). 

 

Grande parte dos estudos existentes sobre o tema trata de abordagens que investigam o 

fenômeno sob o aspecto econômico, social, comportamental e no âmbito da administração 

pública. Com este trabalho pretendeu-se investigar o tema sobre a perspectiva das 

organizações e seus efeitos sobre o valor para o acionista.  

 

A literatura reserva algumas pesquisas sobre corrupção com enfoque econômico, gerencial e 

comportamental. O campo de estudo que abarca a dimensão econômica busca entender os 

efeitos da corrupção no desenvolvimento e crescimento das economias (MAURO, 1995; 

SCHWARTZMAN, 2008). Já na dimensão gerencial e comportamental, de acordo com Pinto 

et al., (2008), os processos investigativos envolvem trabalhos sobre a ética na tomada de 

decisões (FERRELL e GRESHAM, 1995; JONES, 1991; JONES e RYAN, 1997; TREVIÑO, 

1986; TREVIÑO e YOUNGBLOOD, 1990, apud PINTO at al, 2008, p. 686), 

comportamentos antiéticos na gestão organizacional (BRASS et al., 1998, apud PINTO at al, 

2008, p. 685), desvios de comportamento no trabalho (BENNETT e ROBINSON, 2000; 
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ROBINSON e BENNETT, 1995, apud PINTO at al, 2008, p. 687) e comportamentos 

antissociais (ROBINSON e O´LEARY-KELLY, 1998, apud PINTO at al, 2008, p. 687).  

 

A proposta deste trabalho foi adotar um foco econômico-financeiro para avaliar os impactos 

de atividades corruptas de empresas brasileiras, sobre o valor para os acionistas. Esta mesma 

abordagem já foi utilizada por Davidson III e Worrell (1988) ao realizarem um estudo sobre 

os possíveis impactos de notícias divulgadas por meio do The Wall Street Journal, 

relacionando atos ilícitos cometidos por grandes corporações norte-americanas e seus efeitos 

sobre o valor para os acionistas.  

 

No presente trabalho abordou-se a conduta dos indivíduos e das organizações corruptas, com 

foco nos princípios éticos e morais. Discorreu-se sobre a conduta do Estado e seu papel no 

combate e controle da corrupção.  

 

Foram apresentados indicadores sobre a posição desconfortável do Brasil no ranking dos 

países mais corruptos dentre diversas nações pesquisadas pela Transparência Internacional 

(TI), mas foram apontados os avanços obtidos nos últimos anos com a profissionalização da 

imprensa nacional e o melhor aparato do Poder Público para investigar e combater os crimes 

corporativos.  

 

Como forma de se verificar os possíveis impactos das denúncias sobre as ações das 

organizações, foi realizado um estudo de evento baseado nas cotações diárias de ações 

ordinárias e preferenciais de empresas brasileiras. Abordou-se o caso do Grupo Opportunity, 

uma vez que as denúncias de corrupção veiculadas pela imprensa poderiam ter efeitos sobre 

as ações de diversas empresas, as quais eram administradas pelo grupo.  
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1.2. Relevância e Justificativa 

 

Rosa (2004) em seu artigo que aborda a corrupção e seus entraves ao desenvolvimento, revela 

uma preocupação mundial com o controle dos níveis de corrupção. O autor afirma existir uma 

“onda moralizante e repressora”, uma vez que a corrupção não se trata mais de um problema 

local ou regional. O tema ganhou uma maior abrangência com a globalização, o que tornou o 

Estado incapaz de combatê-la isoladamente, necessitando então de uma cooperação mútua 

entre as nações. 

 

O relatório Barômetro da Corrupção Mundial divulgado pela Transparência Internacional (TI, 

2009), organização civil criada com o intuito de combater a corrupção em nível mundial, 

confirma o crescimento da corrupção no mundo. De acordo com 73.000 entrevistados em 43 

países e territórios, as instituições mais corruptas são os partidos políticos (29% dos votos) e o 

funcionalismo público (26%). Entre as instituições mais corruptas, o setor privado figura em 

quarto lugar com 14% dos votos, logo após os órgãos legislativos com 16% dos votos.  

 

Como pode ser verificado no Gráfico 1, apesar de ocupar o quarto lugar na classificação geral 

dos setores-chaves pesquisados, o setor privado foi o que apresentou a maior variação 

percentual positiva em relação aos resultados apurados no ano de 2004. Enquanto em 2004 

45% dos entrevistados responderam que o setor privado é corrupto, ou extremamente 

corrupto, em 2009 esse percentual elevou-se para 53%.   

 

De acordo com a mesma pesquisa, acredita-se que, com a recente crise financeira mundial em 

2008, as empresas privadas se viram forçadas a oferecerem subornos e outras vantagens para 

se beneficiarem com alterações na política ou legislação vigentes. Em suas conclusões o 

Barômetro da TI (2009) chama a atenção sobre a percepção dos entrevistados em relação ao 

crescimento da corrupção no setor privado e faz um importante alerta dirigido às 

organizações: 

 

 
Pelo mundo, os cidadãos comuns não estão convencidos dos esforços anti-
corrupção de seus governantes e estão particularmente desiludidos com o 
setor privado ao perceberem seu papel influenciando as políticas para 
capturar o Estado e subverter o interesse público. Apesar desta visão cética, 
não há dúvida de que a propalada falta de transparência contribuiu para a 
crise financeira que começou em 2008, mas existem algumas boas notícias 
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no horizonte. Entrevistados da maioria dos países informaram que estão 
dispostos a pagar um prêmio pelos negócios lícitos. As empresas devem 
tomar nota: existe um valor de mercado ao se aderir aos elevados padrões de 
anti-corrupção, em palavras e em atitudes. (THE 2009 GLOBAL 
CORRUPTION BAROMETER REPORT, Transparency International, p.19. 
Grifo da autora. Tradução da autora.).  

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
       Judiciário                                                                                                                                                2009        
                                                                                                                                                                       2004 
 
            Mídia 
 
 
Setor Privado 
 
   
  Parlamento/ 
     Legislativo 
 
        Partidos  
        Políticos 
 
 

                              0           10          20           30           40           50           60           70 
 % de entrevistados que declararam que as instituições são corruptas ou extremamente corruptas. 

 

 

GRÁFICO 1 - Instituições/setores chave afetados pela corrupção em 2004 e comparados aos 
resultados de 2009. Resultado geral. 

Fonte: Barômetro da Corrupção Global da Transparência Internacional 2004 e 2009. Percentuais foram ponderados. Somente 
os países inclusos nas duas edições foram utilizados nesta análise. 2009, p. 6. Tradução da autora. 

 

 

No âmbito da América Latina, torna-se importante citar os resultados do estudo realizado por 

Schneider (2003), ao tentar mensurar a relação entre o papel da corrupção e a confiança dos 

cidadãos nas instituições. O estudo mostrou que os níveis de corrupção e a desconfiança no 

judiciário, na polícia e na administração cresceram muito na segunda metade dos anos 90.  

 

Diferentemente de outros países com democracias mais estáveis ou mais bem consolidadas, 

Schneider (2003) verificou que na América Latina os valores necessários para a classificação 

de suas democracias como consolidadas estão em níveis muito baixos. Análise posterior 

demostrou, ainda, que a relação entre a percepção da corrupção e a confiança nas instituições 

também é menor na América Latina, se comparada a democracias mais antigas. Portanto, 

Schneider (2003) concluiu que para os latino-americanos uma redução significativa no 

49 
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43 
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comportamento corrupto das instituições não contribuirá significativamente para a melhora da 

confiança dos cidadãos em relação às instituições políticas. (SCHNEIDER, 2003, p.87.)  

 

Vale salientar também aqui o comportamento dos indivíduos que foram vítimas da corrupção 

em todos os países pesquisados pela TI. De acordo com Barômetro da TI (2009), 51% das 

pessoas entrevistadas não fizeram queixas formais ao terem contato ou conhecimento de atos 

corruptos, por acreditarem que isto não resultaria em qualquer melhoria ou medida para 

atenuá-los. Vinte e quatro por cento dos entrevistados alegaram a demora em prestar queixa, o 

que é agravado pelo elevado grau de impunidade na maioria dos locais pesquisados. Vide 

Gráfico 2 a seguir: 

 

 
 
 

 

 % de entrevistados que não se queixaram porque ... 
                                                                                                                       

Isto não  
contribuiria 
                                                                                                                                             

Isto demandaria 
muito tempo 
 

Teve medo de  
represálias 
 

Não saberia 
como proceder  
 

Tentou mas 
não conseguiu 
                               0           10          20           30           40           50           60           70 

                             % de entrevistados 
 
 

GRÁFICO 2 - Razões pelas quais os entrevistados não apresentaram queixas formais nos 
casos de suborno  

Fonte: Barômetro da Corrupção Global da Transparência Internacional 2004 e 2009. Percentuais foram ponderados. 2009, 
p.13. Tradução da autora. 

 
 

Parece nítido o descaso ou mesmo a descrença da população sobre possíveis medidas que 

atenuem as práticas de corrupção. De acordo com matéria veiculada na Rede BBC – Brasil, o 

relatório do Banco Mundial divulgado em 2009 aponta que a realidade brasileira pouco 

mudou nos últimos dez anos em relação à corrupção. Apesar de o país ter melhorado nos 

quesitos estabilidade política e, principalmente, na participação cidadã e transparência do 

governo, no Brasil prevalece ainda um ambiente favorável para as ações de corrupção. (BBC 

– Brasil, 2009) 

51 

24 

19 

16 

5 
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Em parte, pode-se afirmar que a imprensa brasileira tem contribuído para este aumento da 

percepção dos brasileiros sobre a corrupção. Nos últimos anos uma série de atos corruptos, 

nos setores público e privado, vem sendo sistematicamente denunciados e acompanhados por 

diversos meios de comunicação. “Ainda que tardio”, segundo Lima, V. (2008, p. 481) trata-se 

de um processo de profissionalização do jornalismo brasileiro e o conseqüente surgimento do 

jornalismo investigativo. Para Enrique Peruzzotti, citado por Lima, V. (2008), “os escândalos 

midiáticos representam a ação de controle social mais saliente em termos de luta contra a 

corrupção”. (LIMA, V. 2008, p.481)  

 

Entretanto, Beraba (2004), ombudsman da Folha de S. Paulo naquele período, comenta em 

seu artigo que “são raras as investigações jornalísticas que se iniciam nas empresas privadas”. 

As investigações de corrupção geralmente são decorrentes de atos impróprios no poder 

público e que se estendem até as empresas privadas envolvidas no esquema. 

 

Em um movimento semelhante, está surgindo uma nova configuração do quadro de pessoal 

do Ministério Público, da Polícia Federal e Controladoria Geral da União (CGU), com 

pessoas mais jovens e com melhor remuneração. Paralelamente, a Polícia Federal está mais 

bem aparelhada e a Controladoria Geral da União está mais organizada para o combate à 

criminalidade. Em função disto, resultados positivos têm sido apresentados em relação às 

denúncias de crimes de corrupção cometidos, o que tem forçado empresários e funcionários 

públicos a reverem suas condutas em relação aos atos ilícitos pretendidos, sob pena de terem 

seus negócios e empregos ameaçados.  

 

Mas como então explicar os elevados níveis de corrupção percebidos no Brasil? 

Pesquisadores afirmam tratar-se de um traço cultural que vem desde os tempos do Brasil 

Colônia. Em seu livro Raízes do Brasil, Holanda (1995) diferencia espanhóis e portugueses 

das demais civilizações por sua incapacidade de manterem relações comerciais impessoais e 

mecânicas, preferindo relações de caráter orgânico e comunal, como são as relações com 

parentes e amigos. Esse é o contexto da colonização brasileira, que traz até os dias atuais 

relações de amizade e apadrinhamento se sobrepondo aos interesses da população e das 

organizações.  

 

A corrupção tem sido estudada por diversas disciplinas como a teologia, a psicologia, a 

sociologia, a economia, o direito, a antropologia, e as ciências políticas. Tipicamente cada 
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disciplina examina a corrupção em um nível particular de análise, como o indivíduo, a 

organização ou a economia.  

 

No campo da teologia, pode-se destacar estudo de Folarin (2010), que analisa os elevados 

níveis de corrupção em diversos cargos públicos da Nigéria à luz do Evangelho de Lucas 

(12:13-21), que trata da cobiça humana. Segundo o autor, a corrupção é da natureza humana e 

se manifesta de diversas formas: 

 
 
Do ponto de vista religioso, a corrupção está vinculada primariamente com a 
natureza humana e as diversas perversões, econômicas e políticas, que os 
analistas geralmente observam, são apenas manifestações de um problema 
mais profundo. […] A passagem [bíblica] é aqui interpretada por meio de 
uma perspectiva Cristã de que a cobiça é uma manifestação de corrupção; 
que as manifestações e os níveis de cobiça variam de pessoa para pessoa, de 
lugar para lugar e de cultura para cultura. (FOLARIN, 2010, p. 314. 
Tradução da autora.).  
 

 

No campo da ética, o jurista Comparato (2006) apresenta um estudo detalhado abordando o 

direito, a moral e a religião no mundo moderno. O autor enfatiza os princípios éticos e os 

compara ao comportamento humano, desde o mundo antigo até os dias atuais. Comparato 

(2006) aponta o sistema capitalista como o maior mal da humanidade no início deste milênio 

em termos éticos, como segue: 

 
 
As normas éticas - nunca é demais repetir – são essencialmente altruístas: 
elas dizem respeito ao interesse alheio, ou ao bem comum da coletividade, 
nunca ao interesse próprio do agente. [...] Por isso, um dos piores, senão o 
pior mal a assolar a humanidade, no início deste novo milênio, é o avanço 
brutal do sistema capitalista em todas as partes do mundo [...] que transforma 
cada qual no competidor implacável do seu semelhante, e submete 
necessariamente os não-proprietários de capital em despossuídos de si 
próprios, reduzidos à condição de servos; pois, nesse sistema, capital é, antes 
de tudo, poder. (COMPARATO, 2006, p. 496).  

 

 

Comparato (2006) segue além em sua obra, ao tratar dos fundamentos filosóficos da ética. 

Neste contexto, o autor sugere que o mais importante é o entendimento das razões do 

comportamento social em relação à norma a ser seguida:  
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Na linguagem filosófica, o termo fundamento designa o que serve de base ao 
ser, ao conhecer, ou ao decidir. Fundamento é a causa ou a razão de algo 
(ratio essendi, ratio cognoscendi, ratio decidendi). Para Aristóteles, a 
substância é a razão do ser específico de determinado ente. Para Descartes, o 
cogito é o critério da certeza do ato de conhecimento. Para Kant, o 
imperativo hipotético é a razão de toda decisão técnica e o imperativo 
categórico, o supremo princípio da moralidade. Justamente em se tratando de 
ratio decidendi, em matéria ética, é preciso saber distinguir entre a razão ou 
razões pelas quais uma norma de comportamento social é de fato obedecida 
– o costume, o temor da sanção, o desejo de agradar aos poderosos – e a 
razão última pela qual ela deve ser obedecida. (COMPARATO, 2006, p. 
437, grifo do autor.). 

 

 

Estudos no campo da psicologia tentam explicar a racionalidade do comportamento corrupto. 

Ou seja, porque o indivíduo comete atos ilícitos e mantem este comportamento, sem sentir-se 

moralmente afetado.   

 

Anand et al., (2005) realizaram estudo sobre o comportamento corrupto nas organizações e 

concluíram que, geralmente, este comportamento corrupto tende a torna-se aceitável e 

constante em determinadas organizações. Os autores argumentam que este fenômeno pode ser 

explicado, em parte, pelo princípio da racionalização. Os indivíduos traçam estratégias 

mentais para tornarem seus atos corruptos justificáveis, para si e para os que os cercam: 

 

 

[…] o fenômeno pode ser explicado em parte pela racionalização das táticas 
utilizadas pelos indivíduos ao cometerem atos antiéticos ou fraudulentos. 
Racionalizações são estratégias mentais que permitem aos funcionários (e 
aos outros que estão a sua volta) encararem seus atos corruptos como 
justificáveis. (ANAND et al., 2005, p. 9. Tradução da autora.). 

 

 

Anand et al., (2005) efetuaram ainda uma revisão das pesquisas disponíveis sobre práticas 

corruptas e identificaram as táticas mais comuns de racionalização dos atos corruptos e que 

são utilizadas por empregados para justificarem seus atos ilícitos. No Quadro 1 a seguir, está 

reproduzido o resultado deste trabalho. 
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QUADRO 1 
 

Racionalizando a Corrupção 
 

 

Estratégia             Descrição      Exemplos 
 

 

Negação de         O ator se envolve em comportamentos corruptos      “O que eu posso fazer? Meus braços estão 
responsabilidade         alegando não tem outra escolha a não ser participar          torcidos.” [chave-de-braço] 
          destas atividades.          “Não é da minha conta se a empresa pratica 
             suborno internacional.” 

Negação de dano         O ator se convence de que ninguém foi prejudicado      “Ninguém foi realmente prejudicado.”
          por seus atos. Portanto sua ação não é realmente       “Isto poderia ter sido pior.” 
          corrupta. 

Negação de vítima         O ator não sente qualquer culpa por seus atos, por       “Eles mereciam isto.” 
          acreditar que a parte prejudicada merecia qualquer       “Eles escolheram participar.” 
          destino.        

Pressão social         O ator assume duas prática para moderar a       “Vocês não têm o direito de nos criticar.” 
          importância do comportamento corrupto: 1. Censurar      “Outros são piores do que nós.” 
          os censores, 2. Fazer comparações sociais seletivas.  
 
Recorrer à lealdade         O ator argumenta que sua violação às normas é       “Nós respondemos a uma causa mais  
          consequência da tentativa de valorizar ordens       importante.” 
          superiores.          “Nós não reportamos o fato em lealdade ao  

           chefe.” 
 

Metáfora da razão         O ator entende que pode entrar no grupo com desvio      “Nós conquistamos este direito.”  
          de comportamento em função de seus “créditos”              “Está tudo bem para mim usar a Internet  
          acumulados (tempo e esforço) em seu trabalho.       para resolver assuntos pessoais no trabalho.  
             Afinal de contas eu faço horas-extras.” 
 
 

Fonte: Anand et al., (2005). Tradução da autora. 

 

 

Embora as escolas de administração tenham estudado a corrupção em ambos os níveis, 

indivíduo e organização, somente estudos mais recentes focam a corrupção em duas 

dimensões:  

 

1. Quando o individuo ou um grupo de indivíduos são os beneficiários da 

corrupção;  

2. Quando a conduta corrupta é empreendida por um ou mais indivíduos em 

benefício da organização. 

 

Pinto et al., (2008) sugerem que a corrupção nas organizações pode manifestar-se por meio de 

dois fenômenos:  

 

1. Organização de indivíduos corruptos (OIC), em que os membros agem de 

maneira corrupta em benefício próprio; e  
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2. Organização corrupta (OC) em que um grupo age coletivamente de maneira 

corrupta para o benefício da organização.   

 

Nos dois arranjos, a organização é a unidade central, ou seja, aquela que agrega os indivíduos 

em torno de objetivos conduzidos por desvios de condutas. Nesses casos é difícil para a 

justiça determinar quem foi responsável pela conduta corrupta, o indivíduo ou a organização. 

Pinto et al., (2008) citam Martin (1998) para ilustrar as alternativas que a justiça norte-

americana vem utilizando para julgar os atos de corrupção. A estratégia tem sido estender 

para outros atores a responsabilidade pela conduta ilícita. Segundo a Suprema Corte dos 

Estados Unidos “para controlar a potencial conduta criminal de um empregado corporativo, é 

necessário antes imputar seu ato ao seu empregador”.  

 

Para Ermann e Lundman (2002), os desvios de conduta nas grandes organizações, em geral, 

são conduzidos, seja de maneira direta ou indireta, pelas denominadas elites organizacionais. 

Os autores citam as três formas de administração que podem encorajar desvios de 

comportamento nestas organizações: 

 

 

Primeiramente, limitando informações e responsabilidades podem conduzir a 
desvios [de comportamento]. Em segundo, as elites organizacionais podem 
indiretamente causar desvios de conduta estabelecendo normas, recompensas 
e punições que encorajem os desvios. Em terceiros, as elites podem 
conscientemente iniciar o desvio e utilizar a posição hierárquica para 
complementar a ação. (ERMANN; LUNDMAN, 2002, p. 9. Tradução da 
autora.). 

 

 

Pinto et al., (2008) argumentam que, independentemente da conspiração entre membros da 

organização ser um componente essencial da corrupção corporativa, não é necessariamente 

essencial que haja conspiração para os atos de corrupção que visam ganhos individuais.  

 

No Brasil, estudos foram realizados abordando a corrupção no âmbito da Administração 

Pública ou com foco na visão de micro e pequenos empresários da cidade de São Paulo. No 

segundo caso, Borini e Grisi (2007, p.1) concluíram em seu estudo que os maiores problemas 

enfrentados pelos micro e pequenos empresários paulistas são “as práticas corruptas de roubo, 

suborno, propina, concorrência desleal, sonegação, pirataria, fraude e tráfico de informação”. 
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Portanto, o presente trabalho se justifica pelo pouco que já foi estudado em relação à 

corrupção nas grandes organizações brasileiras e seus efeitos para seus acionistas. 

 

Assim, pretendeu-se responder à seguinte questão de pesquisa:  

 

Quais os efeitos da corrupção organizacional sobre o valor para os acionistas?  

 

Para responder a esta questão de pesquisa, inicialmente faz-se necessário mencionar o 

comportamento do mercado acionário a partir da Hipótese da Eficiência de Mercado (HME). 

Considerada como um dos pilares da Teoria de Finanças, a HME baseia-se nos seguintes 

princípios:  

 

1. De que as ações costumam estar em equilíbrio, os seja, seus preços de mercado 

são justos e os retornos esperados são os mesmos que os obtidos pelos 

investidores;  

2. Em qualquer momento os preços refletem a integralidade das informações 

disponíveis no mercado e, se qualquer nova informação for divulgada, os 

preços reagirão rapidamente para se ajustarem a elas; e, por fim  

3. Considerando-se que os preços são justos, os investidores não necessitam 

buscar outros títulos nos mercados que estejam com preços sub ou 

superavaliados. (GITMAN, 2010, p. 298). 

 

Partindo-se desta hipótese, pode-se pressupor que informações relevantes divulgadas ao 

mercado afetam imediatamente os preços das ações.  

 

Para testar esta hipótese Camargos e Barbosa (2003a) buscaram comprovar, por meio de seu 

estudo, se este fenômeno ocorreu no Brasil após a melhoria da eficiência informacional, 

verificada a partir de 1994 e concluem o que se segue: 

 
 
O conjunto de transformações ocorridas na década de 90 tanto no cenário 
internacional como internamente à economia brasileira, associado a 
modificações de fundo na estrutura desta, a uma maior participação de 
investidores individuais e estrangeiros e a uma maior transparência nas 
negociações são fortes indícios de que a eficiência informacional do 
mercado de capitais brasileiro melhorou a partir de 1994, fato que ainda 
carece de confirmação empírica, feita em eventos relevantes tornados 
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públicos pelas firmas, com dados desse período. (CAMARGOS E 
BARBOSA, 2003a, n. 1, p. 53). 

 

 

Para se mensurar os possíveis efeitos da divulgação de atos corruptos sobre o valor das ações 

de determinadas organizações selecionadas, abordar-se-á o conceito de criação de valor para 

os acionistas.  

 

Com base na teoria de Finanças, foram selecionados autores que conceituam a criação de 

valor como sendo o retorno oferecido aos acionistas (dividendos e ganhos de capital), fruto do 

retorno obtido e que supera o valor da empresa. (MARSHALL, 1890, apud BONOMI; 

MALVESSI, 2002; DAMODARAN, 1997; RAPPAPORT, 2001; BONOMI & MALVESSI, 

2002; GITMAN, 2010). 

 

Segundo Rappaport (2001) a justificativa para o crescente foco na criação de valor para os 

acionistas é decorrência das aquisições agressivas ocorridas na segunda metade da década de 

80, quando o pensamento dos gestores das organizações ainda era “governado por uma 

orientação aos lucros de curto prazo”. O autor afirma ainda que “nos próximos dez anos, o 

valor para o acionista mais do que provavelmente se tornará o padrão global para medir o 

desempenho das empresas”. (RAPPAPORT, 2001, p. 17). 

 

Nos dias atuais tem sido crescente o número de denúncias sobre corrupção divulgadas pela 

imprensa, quando são dados detalhes do modus operandi dos grupos ou dos indivíduos 

considerados corruptos, mas os efeitos das ações corruptas sobre o valor das empresas 

afetadas têm sido pouco explorados.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os impactos da corrupção organizacional sobre o valor para os acionistas em 

organizações brasileiras de capital aberto. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Selecionar as organizações envolvidas em denúncias de corrupção e as práticas 

utilizadas; 

b) Identificar os períodos ex ante e ex post das denúncias de corrupção, 

denominada janela de evento; 

c) Realizar estudo empírico a partir de organizações envolvidas em denúncias de 

corrupção. 
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1.4 Organização do Trabalho 

Visando responder à questão de pesquisa, inicialmente procurou-se identificar os casos de 

corrupção mais relevantes denunciados pela imprensa brasileira nos últimos 10 anos. Dentre 

eles constatou-se que o maior número de incidências envolvia o nome do Grupo Opportunity. 

O grupo é formado por várias empresas que administram recursos próprios e de terceiros no 

Brasil e no exterior. 

  

As denúncias contra o Grupo Opportunity começaram durante o processo de privatização das 

empresas de telefonia em 1998, quando o então presidente do BNDES, Mendonça de Barros, 

André Lara Resende, Pio Borges, vice-presidentes do BNDES, e Pérsio Arida, sócio do 

Opportunity, foram flagrados em conversas telefônicas, discutindo uma maneira de pressionar 

a PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) para que formalizasse 

acordo com a Telecom Itália e o Opportunity. Com a formalização do acordo a PREVI 

financiaria boa parte da compra das empresas de telecomunicações a serem privatizadas e a 

gestão das mesmas ficaria a cargo de executivos indicados pelo Grupo Opportunity. Outros 11 

fundos de pensão formalizaram acordos semelhantes de gestão à época e até a presente data 

discutem com seus contribuintes e pensionistas os prejuízos causados aos seus patrimônios. 

 

Diversos processos contra o Grupo Opportunity também correm atualmente em segredo de 

Justiça, processos estes movidos por outros investidores que se sentem prejudicados pela 

gestão duvidosa atribuída ao grupo.  

 

De acordo com relatório da ANAPAR – Associação Nacional dos Participantes de Fundos de 

Pensão, “os fundos de pensão têm obtido vitórias judiciais sucessivas na Justiça brasileira e 

em denúncias apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários”. Os fundos de pensão alegam 

que o Grupo Opportunity descumpriu seu “dever fiduciário” e impôs prejuízos aos seus 

cotistas e acionistas. Em decorrência destas ações, o Opportunity foi afastado da 

administração de fundos de investimento e empresas-veículo que controlavam a Brasil 

Telecom, Amazônia Celular, Telemig Celular, Metrô do Rio de Janeiro e Santos Brasil. 

 

O foco do presente trabalho são as ações destas empresas administradas pelo Grupo 

Opportunity, que recentemente viu seus dirigentes denunciados pela 6ª Vara Federal Criminal 
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pelos crimes de “lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de 

divisas e crime de quadrilha e organização criminosa”. (CRUZ, 2009, p. 1).  

 

Por meio de um Estudo de Evento serão analisados os impactos das denúncias veiculadas pela 

imprensa sobre o valor das ações ordinárias e preferenciais das empresas citadas nas 

denúncias e com ações negociadas em Bolsa de Valores.  

 

Para corroborar a escolha do estudo de evento como metodologia, pode-se destacar um 

trabalho semelhante realizado por Davidson III e Worrell (1988), que se baseou nesta 

metodologia para mensurar os efeitos das denúncias de atos ilícitos sobre as ações de 

empresas americanas. 

 

Em seu estudo, Davidson III e Worrell (1988) pretendiam verificar os possíveis impactos de 

publicações de denúncias de atos ilícitos divulgados por meio do The Wall Street Journal. 

Foram selecionadas 117 grandes corporações americanas, dentre 1.043 corporações listadas 

na revista Fortune como sendo as maiores do país. (ROSS, 1980, apud DAVIDSON III e 

WORREL, 1988, p. 196). Representando 11% do total das empresas listadas pela publicação, 

estas corporações foram flagradas cometendo algum tipo de irregularidade, como evasão de 

divisas, contribuições políticas ilegais, fraudes em licitações, violação da lei anti-trust, 

sonegação fiscal, pagamento de subornos, entre outros crimes.  

 

Da mesma forma, cabe citar Camargos e Barbosa (2003b) que realizaram um levantamento da 

literatura a respeito dos estudos de evento no Brasil, relacionando os estudos de eventos 

realizados no Mercado de Capitais brasileiro entre 1988 e 2001. Os autores destacam as 

“grandes vantagens” desta metodologia, uma vez que se adapta “a diferentes objetivos, 

eventos e contextos”.  

 

Os estudos de evento analisados por Camargos e Barbosa (2003b), focaram os efeitos sobre as 

cotações das ações das empresas de capital aberto antes e após a divulgação de informações 

relevantes para o mercado de capitais. Os estudos se concentraram em informações relevantes 

como a divulgação de Demonstrações Contábeis, emissões públicas de ações, distribuição de 

dividendos, anúncios de fusões e aquisições, entre outras. Mas nenhum estudo foi publicado 

no Brasil, até então, relacionando denúncias de corrupção nas organizações brasileiras e seus 

efeitos sobre o valor de suas ações.  
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Na primeira parte deste trabalho, abordou-se o conceito de corrupção e suas implicações 

econômicas e sociais. Foi traçada uma breve trajetória da corrupção na administração pública, 

bem como no cenário empresarial brasileiro. Parte importante do trabalho segue na 

conceituação de criação de valor para o acionista e, por fim, traçou-se um panorama do 

mercado de capitais brasileiro nos dias atuais. 

 

A segunda parte do trabalho apresenta a metodologia empregada e os resultados obtidos por 

meio da análise dos resultados. 

 

Por fim, na terceira parte são apresentadas as conclusões deste trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo foram abordados os principais conceitos de corrupção disponíveis na literatura 

e seu inter-relacionamento com o comportamento ético. Foram analisadas as origens das 

condutas corruptas dos indivíduos, das organizações e do Estado.  

Também foi traçado um cenário da corrupção nas empresas brasileiras nos dias atuais, bem 

como os principais mecanismos de combate sugeridos para as empresas de capital aberto e 

para o Estado.  

Finalmente abordou-se o conceito de criação de valor para os acionistas e um breve relato 

sobre o Mercado de Capitais. 

 

2.1 Corrupção – conceito e implicações econômicas e sociais 

 

 

Maquiavel, um dos primeiros pensadores a contextualizar o conceito de organização, trata das 

origens sociais das ações corruptas nas organizações: 

 
 
A corrupção se refere primordialmente aos costumes do povo que, uma vez 
corrompidos, fazem com que as boas ordenações (as boas instituições) não 
produzam mais bons efeitos e as leis não sejam mais eficazes. 
Inevitavelmente, essa inadequação acontece porque os costumes, devido a 
sua própria natureza, estão sempre inclinados a se alterar, como se alteram 
também os homens. Os costumes são o que há de mais maleável, de mais 
flexível. (MAQUIAVEL , apud ADVERSE, 2008, p. 41). 
 

 

As reflexões de Maquiavel sobre os malefícios da corrupção remetem à perspectiva normativa 

e cultural dos impactos de suas práticas. Martins (2008) cita Maquiavel quando este define o 

que é uma “cidade corrompidíssima”. Maquiavel pressupõe que uma cidade é 

“corrompidíssima”, quando nela “não se encontram nem leis nem ordenamentos que bastam 

para frear uma corrupção generalizada” (MAQUIAVEL, apud MARTINS, 2008, p.9.).  
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Diversos autores destacam as dificuldades para se definir corrupção, uma vez que a 

percepção, ou a tolerância, em relação ao assunto varia de país para país, de cultura para 

cultura e até mesmo entre diferentes grupos sociais. A seguir a definição apresentada por 

Borini e Grisi (2007, p.1): 

 
 
Foi a tese de Heidenheimer (1970) que trouxe a tona a importância das 
relações sociais no ordenamento do que é uma prática corrupta ou não. 
Heidenheimer sugeriu três tipos de corrupção. A “corrupção preta” quando 
lei e norma social coincidem, ou seja, a lei pune e a sociedade acredita que 
aquele ato deve e vai ser punido [...]. A “corrupção branca” que é o extremo 
oposto da “corrupção preta”, pois a lei reprova, mas a população é tolerante 
quanto a prática, ou, mesmo, nem ao menos reconhece o comportamento 
como moralmente questionável. E a “corrupção cinza” quando os atores 
sociais avaliam determinado comportamento de forma controversa. 
(BORINI e GRISI, 2007, p.1). 

 

 

Heidenheimer (2002) acrescenta a estes conceitos a dificuldade de se delimitarem as 

fronteiras entre os três tipos de corrupção, pois as mesmas podem variar de acordo com a 

comunidade, os envolvidos nos atos e os prejudicados pelos atos. O autor cita em seu artigo 

casos de corrupção nos Estados Unidos, em que a opinião pública se dividiu em relação ao 

tipo de punição a ser aplicada. 

 

Nesta mesma direção, Martins (2008) advoga que a corrupção se instala em locais onde 

predominam a ineficácia legal e institucional:  

 

 

[...] de um lado, por meio de uma leitura moralista, vendo nela a decadência 
das virtudes do indivíduo, o que gera conseqüências nefastas para a 
sociedade. De outro, entendendo a corrupção como algo resultante das 
regras próprias do mundo político, sem maiores correlações com a 
moralidade do indivíduo. Por essa segunda interpretação, as razões para a 
corrupção política de uma cidade estarão ligadas à fraqueza de suas leis e de 
suas instituições políticas, à falta de preocupação e ação do cidadão em 
relação às coisas públicas. (MARTINS, 2008, p.23-24. Grifo da autora.) 

 

 

Para explicar as “regras próprias do mundo político”, mencionadas por Martins (2008), faz-se 

necessário mencionar Comparato (2006). O autor aborda a política em sua suprema dimensão 

da vida ética. Segundo Comparato (2006), o mundo moderno caracterizou-se pela 

“progressiva desconexão do sistema normativo original – que compreendia moral, direito e 
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religião” e o melhor exemplo disto é a vida política. O autor cita “Maquiavel e Hobbes” que, 

cada um a sua maneira, defenderam a tese de que a ação política deveria libertar-se das 

“tradicionais limitações de ordem ética”. (COMPARATO, 2006, p. 583).  

 

Seguindo a mesma corrente, os fundadores da ciência econômica propuseram uma “separação 

radical entre a esfera do Estado e da sociedade civil”. Isto porque se acreditava que a 

economia seria regida por leis naturais, para as quais os governos deveriam inteira obediência. 

 

Para frear estes movimentos e restabelecer os princípios éticos, Comparato (2006) explica o 

surgimento de movimentos de direitos humanos: 

 

 

Concomitantemente, porém, a essas tendências de desvinculação da política 
em relação aos grandes princípios éticos, e de subordinação da ação estatal 
aos interesses econômicos das classes dominantes, teve início, a partir do 
final do século XVII, primeiro na Europa e depois em todo o mundo, um 
movimento de progressiva defesa dos direitos humanos, e de combate ao 
abuso de poder, não só político, mas também econômico e religioso. 
(COMPARATO, 2006, p. 583). 

 

 

Sandholtz e Koetzle (2000) citados por Schwartzman (2008, p.5), afirmam que o conceito 

mais difundido de corrupção está associado ao “uso indevido de posição pública para a 

obtenção de ganhos privados”. Na literatura são verificadas ainda outras definições de 

corrupção em áreas de concentração como o direito, a política e a sociologia. Em quase todos 

os casos, a definição de corrupção se resume ao ato de cometer atos ilícitos com o objetivo de 

obter vantagem financeira ou poder. 

 

Contudo, faz-se necessário ampliar este conceito, já que este estudo pretende abordar a 

corrupção na esfera privada. Dentro de uma dimensão econômica cabe resgatar as concepções 

de Schwartzman (2008). Segundo o autor, a prática recorrente da corrupção afeta as intenções 

econômicas de uma nação. Schwartzman (2008) afirma que “a existência de práticas corruptas 

em um determinado país facilita ou dificulta a atividade econômica e, assim, a criação de 

riqueza e o desenvolvimento econômico”. (SCHWARTZMAN, 2008, p. 6) 

 



35 

 

Mauro (1995) é um dos autores pioneiros nos estudos que abordam os efeitos da corrupção no 

crescimento econômico. Por meio de uma pesquisa realizada em setenta países, o autor afirma 

que o crescimento econômico dos países é afetado diretamente pela corrupção, uma vez que a 

ineficiência institucional acaba diminuindo os investimentos naquelas localidades em que 

prevalecem os atos corruptos. Resultados preliminares de seu estudo, que aborda a corrupção 

e seus efeitos sobre o crescimento econômico das nações, mostram uma negativa e 

significante associação entre corrupção e taxa de investimento. (MAURO, 1995, p. 695). 

 
 

 

2.1.1 Mecanismos de controle e mensuração da corrupção 

 

 

Dentre os mecanismos de controle externo da corrupção deve-se destacar o importante papel  

da Transparência Internacional (TI) e seus estudos para a mensuração dos níveis mundiais da 

corrupção. Destaque também deve ser dado à profissionalização da mídia e a liberdade de 

imprensa, que expõem abertamente os atos corruptos, tornando público o que até bem pouco 

tempo era desconhecido de boa parte da população. O mesmo pode ser dito em relação aos 

meios eletrônicos que, por intermédio da Internet, difundem informações relevantes e cobram 

punições adequadas aos culpados em tempo real.   

 

Entretanto, o combate à corrupção nas organizações ainda depende de mecanismos internos 

eficazes e que sejam capazes de estabelecer uma nova cultura organizacional. Nos últimos 

anos as escolas de administração vêm realizando estudos sobre o tema, visando o 

entendimento deste fenômeno crescente e, certamente, em breve surgirão sugestões de 

procedimentos que efetivamente colaborem para a mitigação do problema.  

 

Misangyi et al., (2008) afirmam que a prevenção é o melhor instrumento de controle da 

corrupção. Os pesquisadores defendem que as organizações corruptas devem mudar a “lógica 

institucional” para combaterem a corrupção. Essas organizações devem eleger entrepreneurs 

que utilizarão de todos os recursos disponíveis como econômicos, culturais, sociais e 

simbólicos para propagar uma nova lógica institucional entre seus colaboradores, contra os 

atos corruptos.  
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Entre as ferramentas que auxiliam na diminuição das intenções de práticas corruptas situa-se o 

Código de Ética. Considerado um documento de orientação da conduta organizacional, o 

Código de Ética funciona como o instrumento gerencial que visa informar aos funcionários 

quais as condutas aceitáveis no ambiente da organização.   

 

Anand et al., (2005) afirmam que a adoção do código é um desenvolvimento positivo, mas 

não suficiente. Os autores afirmam que as organizações algumas vezes podem adotar o código 

como um “emblema de moralidade”. Ou seja, estas organizações acreditam que podem 

“praticar atos corruptos e acreditam (e convencem os demais) de que uma vez que possuem 

um código de ética são moralmente sadias: boas companhias, apesar de tudo, fazem coisas 

boas.” (ANAND et al., 2005, p. 19. Tradução da autora.).  

 

Em detrimento às “medidas avulsas, esporádicas ou cosméticas”, como a adoção pontual de 

um Código de Ética, que não se mostram eficientes, Sousa (2008) propõe a adoção de um 

“cocktail” de ações de combate à corrupção, conforme a seguir: 

 

 

1) de natureza diversificada (preventivas, repressivas e educacionais; 
legislativas, institucionais e processuais);  
2) de escopo holístico ou incremental [que analisa o todo e não as 
partes]; 
3) de impacto multifacetado (ao nível da ética individual, da cultura 
organizacional das instituições, e até mesmo ao nível das estruturas 
sociais e econômicas de uma sociedade política); e  
4) de uma mistura complexa e nem sempre equilibrada de incentivos e 
sanções [onde] se consegue controlar as tendências e consequências do 
fenômeno. (SOUSA, 2008, p. 20). 

 

 

Nos dias atuais o combate à corrupção requer estratégias articuladas, multidisciplinares e 

informadas, uma vez que não se trata apenas da corrupção entre dois indivíduos (passivo e 

ativo). A crescente complexidade do fenômeno faz-se sentir ao nível da natureza dos atores, 

do tipo de trocas, dos contextos em que estas ocorrem e da sofisticação dos mecanismos de 

transação. (SOUSA, 2008, p. 26). 

 

Diante da crescente “sofisticação dos mecanismos de transação”, citado por Sousa (2008, p. 

26), a cada dia faz-se necessária uma intervenção igualmente ou mais sofisticada para a 
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identificação e o combate da corrupção. Trata-se de um fenômeno mundial e não exclusivo da 

realidade brasileira.  

 

Os recentes escândalos financeiros envolvendo empresas como Enron, WorldCom, Tyco, 

HealthSouth, GlobalCrossing, Lucent e Parmalat, a quebra do 4º maior banco americano o 

Lehman Brothers, e as suspeitas que recaíram sobre gigantes da auditoria independente como 

a Ernst & Young e a falida Arthur Andersen, abalaram a credibilidade da economia 

americana, bem como de outras economias até então consideradas sólidas. Como efeito, teve 

início uma onda de discussões sobre o efetivo controle e combate de atos corruptos nas 

organizações, principalmente no que tange no mercado financeiro mundial. A crise financeira 

despertou as autoridades para a necessidade de um controle mais rigoroso sobre as empresas 

privadas e instituições financeiras e, principalmente, sobre aquelas que negociam títulos no 

mercado acionário.  

 

A partir desta crise financeira mundial as práticas de Governança Corporativa passaram a ser 

amplamente consideradas. A Governança Corporativa propõe, de uma maneira geral, 

perpetuar os negócios das organizações e com isto proteger os investimentos diretos dos 

shareholders e também os investimentos indiretos dos stakeholders.  

 

A Governança pretende cuidar dos diversos conflitos decorrentes da dissociação entre 

propriedade e gestão, que surgiram como consequência do agigantamento das corporações, 

impulsionando a dispersão do capital de controle. (JENSEN; MECKLING,1976). 

 

O fenômeno da dispersão do capital transferiu para os gestores das organizações a 

responsabilidade pelas decisões relevantes e, nem sempre, estas decisões vão de encontro aos 

interesses dos acionistas. Denominado como o conflito de agência, o mesmo surge do 

controle imperfeito dos acionistas sobre seus gestores. Rappaport (2001) afirma que nem 

sempre os gestores irão “se engajar em transações que são de interesse exclusivo” dos 

acionistas. Os gestores têm seus objetivos próprios e certas vezes poderão sacrificar os 

interesses dos acionistas em benefício próprio. 

 

Rappaport (2001) enumera quatro fatores que podem reduzir o comportamento corrupto dos 

gestores e induzi-los a adotarem “uma orientação para o acionista”:  
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1) uma posição de propriedade [participação acionária] relativamente 
grande,  
2) remuneração atada ao desempenho do retorno para o acionista, 
3) ameaça de aquisição por outra organização,  
4) mercados de trabalho competitivos para executivos de empresas. 
(RAPPAPORT, 2001, p. 19). 

 

 

Além do conflito entre acionistas e gestores, ou conflito de agência, a governança corporativa 

pretende cuidar de outros conflitos como, por exemplo, entre acionistas majoritários e 

minoritários e que geram gastos excedentes para as organizações como em disputas legais, 

morosidade nas decisões estratégicas dos negócios, entre outras.  

 

Desta vontade de se estabelecerem boas práticas de governança, surgiram instrumentos legais 

e marcos regulatórios visando a proteção dos direitos dos acionistas e, como consequência, a 

proteção de seu interesse maior, que deve ser a criação de valor.  

 

Estudo realizado por Garcia et al., (2004) analisou empresas brasileiras que lançaram papéis 

no exterior no últimos anos, os American Depositary Receipts (ADR´s). Para negociarem 

estes papéis no exterior e obterem sucesso em suas captações, as empresas brasileiras devem 

aceitar as condições impostas pelo mercado acionário americano e adotar um maior nível de 

transparência. O estudo concluiu que estas empresas brasileiras apresentaram um desempenho 

superior em suas cotações no mercado brasileiro “no momento do evento da concessão de 

registro de ADRs, que implica no seu comprometimento com “padrões mais elevados de 

disclosure” e confirmado pela “valoração das empresas”. (GARCIA et al., 2004, p. 10). Em suas 

conclusões, os autores afirmam o que se segue: 

 

 

Com base no arcabouço teórico desenvolvido, é possível sugerir que o 
aumento no nível de transparência, gera um aumento no preço da ação, pois 
a percepção do valor das ações é mais consistente com a sua real situação. 
Ou seja, um maior nível de transparência reduz a estimativa de risco dos 
investidores, pois em um cenário cuja quantidade de informação disponível é 
baixa, há maior incerteza em relação aos reais parâmetros (GARCIA et al., 
2004, p. 12). 
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), apesar de ter um papel fundamental no controle 

das atividades das empresas de capital aberto brasileiras, opera de maneira bem mais reativa 

do que preventiva em relação às práticas de corrupção corporativa. Como acontece com os 

shareholders, a CVM somente pode acompanhar as atividades das organizações através do 

monitoramento das decisões tomadas em assembléias de acionistas ou por meio das 

informações divulgadas ao mercado.   

 

No ano 2000, a BOVESPA lançou um novo segmento de mercado denominado Novo 

Mercado. As empresas participantes deste segmento se comprometem a seguirem um 

conjunto de regras que ampliam os direitos dos acionistas, adotam uma política de divulgação 

de informações semelhante às dos mercados mais desenvolvidos e se comprometem a 

emitirem somente ações ordinárias.  As empresas classificadas no nível 1 do Novo Mercado 

negociam apenas ações ordinárias.  

 

Para não prejudicar empresas que também possuem ações preferenciais negociadas em bolsa, 

e que em sua maioria representam uma participação de dois terços do capital total, a CVM 

possibilitou sua participação e classificou estas empresas como nível 2 do Novo Mercado.  

 

Participar do Novo Mercado garante às empresas um preço mais justo por seus ativos. Devido 

aos elevados custos dos financiamentos disponíveis e a escassez de recursos de terceiros para 

investimentos, aderir ao Novo Mercado tornou-se mais atrativo nos últimos anos. Isto pode 

ser explicado conforme afirmou Santana (2002), citada a seguir:  

 

 

A premissa básica do Novo Mercado é que a redução da percepção de risco 
de um mercado, por parte dos investidores, influencia positivamente a 
valorização e a liquidez das ações. Neste caso, a percepção de menor risco 
ocorre graças aos direitos e garantias concedidos aos acionistas e à redução 
na assimetria de informações entre administradores das empresas e 
participantes do mercado. (SANTANA, 2002, p. 5). 
 
 

 

Deve-se destacar aqui o importante papel da imprensa brasileira na busca pelas informações 

que provem as denúncias de corrupção e pela persistente cobrança por punições mais 

adequadas. Os jornalistas também estão se valendo de informações divulgadas pelas empresas 

de capital aberto, mas conseguem maior agilidade que a CVM na apuração dos fatos e no 
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recolhimento de provas. Em seu livro sobre reportagens investigativas, Vasconcelos (2008) 

recomenda que as informações sobre as empresas de capital aberto podem ser facilmente 

obtidas através de seus Balanços, editais, acordos de acionistas, atas de assembléias e 

Reuniões do Conselho de Administração. O autor afirma que estes documentos são “o 

primeiro caminho das pedras” para as reportagens investigativas e cita exemplos de 

informações relevantes ali encontradas. (VASCONCELOS, 2008, p. 27). 

 

Borini e Grisi (2007) defendem que a corrupção pode ser combatida na entrada e no 

desenvolvimento de novos funcionários, em específico nos processos de recrutamento e 

treinamento das empresas. Segundo os autores, a organização não deve focar apenas a 

capacidade técnica dos candidatos. É fundamental uma análise da “formação integral”, o que 

inclui o caráter dos indivíduos que prestarão serviços à organização. A não observância deste 

conjunto de características pode vir a incentivar indivíduos tecnicamente e/ou 

intelectualmente mais favorecidos, a utilizarem seus talentos em benefício próprio e em 

detrimentos da organização. 

 

A Transparência Internacional (TI) e o Banco Mundial dispõem de índices para mensurar a 

corrupção na esfera pública. Mas de acordo com Pinto et al., (2008), a avaliação 

(mensuração) de condutas ilícitas nas organizações somente é possível nos casos em que 

existam evidências claras de obtenção de benefícios financeiros, seja por meio de roubo, 

fraude, aceitação de suborno e majoração de horas trabalhadas e outras despesas.   

 

Relatório da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP, 2010) apresenta uma mensuração 

dos prejuízos da corrupção no Brasil, a partir dos resultados divulgados pela TI (2009):  

 

 

As perdas econômicas e sociais do Brasil com a corrupção foram estimadas 
considerando um nível de corrupção percebida no país igual à média de uma 
cesta de países selecionados. Se o Brasil possuísse um nível de percepção da 
corrupção igual a média desses países de 7,45, o produto per capita do país 
passaria de US$ 7.954 a US$ 9.184, ou seja, um aumento de 15,5% na média 
do período 1990-2008 (equivalente a 1,36% ao ano). Isto corresponde a um 
custo médio anual da corrupção estimado em R$ 41,5 bilhões, 
correspondendo a 1,38% do PIB (valores de 2008). Se o controle da 
corrupção fosse ainda mais rigoroso, estima-se que todos os recursos 
liberados da corrupção para as atividades produtivas (isto é, o custo médio 
anual da corrupção) chegue (sic) a R$ 69,1 bilhões (valores de 2008), 
correspondentes 2,3% do PIB. No entanto, este valor corresponde a um 
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referencial teórico, em que se considera um nível de percepção da corrupção 
tendendo a zero, condição que não foi observada por nenhum país até então. 
(FIESP, 2010, p. 4). 

 

 

A FIESP (2010) destaca ainda as consequências deste elevado custo da corrupção no Brasil, 

pois “prejudica o aumento da renda per capita, o crescimento e a competitividade do país”. 

“Compromete a possibilidade de oferecer à população melhores condições econômicas e de 

bem estar social e às empresas melhores condições de infraestrutura e um ambiente de 

negócios mais estável”. (FIESP, 2010, p. 5). 

 

 

 

 

2.1.2 Estrutura e tipos de corrupção organizacional 

 

 

Na dimensão organizacional, Witzel (2005, p. 206) defende que a conduta corrupta deve ser 

analisada de uma perspectiva mais fenomenológica do que moral: 

 
 
A única forma útil de examinar as organizações é como algo que não é moral 
nem imoral, mas apenas como um fenômeno: não procurar prova de que a 
indústria é honrosa ou desonrosa, e sim ir em busca de padrões de sucesso e 
fracasso [...] e as forças que os produzem. (JEY, 1967, apud WITZEL, 2005, 
p. 206. Grifo da autora.). 
 
 
 

Pinto et al. (2008), citando Baker e Faulkner (1993), definem crimes organizacionais como 

“crimes do colarinho branco”. Esses crimes são praticados coletivamente ou pela agregação 

discreta de indivíduos num contexto complexo de relacionamentos entre diretores, executivos 

e gerentes, bem como entre corporações pertencentes a um mesmo grupo, divisões 

corporativas e subsidiárias. Outros comportamentos corruptos nas organizações são 

identificados por Clinard (1990), apud Pinto et al., (2008), como poluição do meio ambiente, 

fabricar ou vender produtos pouco seguros, oferecer suborno (corporate bribery) e cometer 

violência corporativa. 
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De acordo com Sherman (1980), apud Pinto et al., (2008) se, por um lado, é difícil ou quase 

que impossível acessar todas as intenções corruptas individuais, por outro, é possível observar 

a comunicação advinda de condutas ilícitas e de que maneira os atores organizacionais se 

comportam ao lidarem com essas informações. 

 

Em sua definição de organização corrupta (OC), Pinto et al., (2008) afirmam que OC´s são 

empresas em que um grupo age coletivamente de maneira corrupta para o benefício da 

organização. Nestas organizações são impostos processos e estruturas para inibir a corrupção 

contra ela, mas a mesma organização não desencoraja atos corruptos em seu favor.  

 

Vide o Quadro 2 a seguir, onde os autores apontam as principais diferenças entre 

organizações corruptas (OC) e organizações de indivíduos corruptos (OIC). 
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QUADRO 2 
 

Diferenciação entre os fenômenos OIC e OC 
 

 

Atributo    Fenômeno OIC     Fenômeno OC 
 

 

Praticante   Usualmente indivíduos; algumas vezes  Sempre em grupos 
    grupos de indivíduos 
 

Beneficiário   Indivíduos    Primordialmente a organização 
 

Vítima    A organização    Um ou mais entidades fora da  
         organização  
 

Normas violadas   Usualmente organizacionais; algumas  Usualmente legais; sempre  
    vezes também legais   sociais 
 

Consequencias da descoberta  Ao nível do indivíduo   Ao nível da organização;  
         algumas vezes também do indivíduo 
 

Interação/conluio entre os  Não é necessário    É essencial 
praticantes 
 

Intenção organizacional  Usualmente não intencional   Tipicamente deliberada 
 

Papel da organização no  Pode tipicamente se facilitador do  Pode ser coercitivo ou facilitador 
fenômeno criminológico  crime     do crime 
  

Razões para estar ao nível  Descrição da organização; causado por  A organização é a beneficiária e 
da organização   fatores de nível da organização  culpável se descoberta 
 

Métrica chave   Número de empregados   Ilegalidade corporativa 
 

Natureza do fenômeno  Contínuo (Alto/baixo)   Discreto (sim/não) 
 

Tempo para se manifestar  Tipicamente gradual; relativamente devagar Relativamente rápido 
 

Onde se manifestou  Tipicamente se manifesta na periferia  Quase sempre envolve o núcleo 
    da organização    da organização 
 

Efeitos da seleção   Baixa integridade e/ou baixa falta de   Elevada falta de integridade e/ou  
    Integridade    uma constelação de facetas de 

personalidade 
 

Efeitos da socialização  Relativamente mais discreto que na OC Relativamente mais visível que na  
         OIC   
 

Mecanismos da rede social                 Sim, mas principalmente internamente  Sim, mas os membros são típica- 
         mente internos e externos. 
 

Mecanismos cognitivos  Sim, mas principalmente com   Sim, mas principalmente com 
    sensemaking¹ ao nível do indivíduo  sensemaking¹ ao nível da organi-
         zação, porém mais documentada,
         rotinizada e institucionalizada 
 

Mecanismos psico-sociais  Sim, através de ignorância pluralística e Ignorância pluralística improvável,   
    Identidade social diferentes da identidade mas possível Paradoxo de Abilene²; 
    organizacional    identidade organizacional pode ser  
         um fator. 
     

Mecanismos emocionais  Sim, através de ambiente emocional e   Improvável 
    ponderação social 
 
 

Fonte:  Pinto et al., (2008). Tradução da autora. 
 

 

1 “Sensemaking é a atividade cognitiva de construção de um modelo mental da situação vigente e como esta poderá evoluir ao longo do 
tempo: que ameaças e oportunidades para cada ação são susceptíveis de surgir a partir desta evolução, que potenciais ações podem ser 
tomadas em resposta, quais são os resultados projetados para essa resposta e que valores devem conduzir a ação futura.” (LIMA, D., 2008, p. 
1). 

² O Paradoxo de Abilene descreve uma situação na qual os indivíduos de um grupo são levados a agir contra sua vontade ou seus princípios, 
por acreditarem que todos os membros do grupo estão de acordo. (HARVEY, 1988, p. 5. Tradução da autora.). 
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Pinto et al., (2008) revelam que as empresas de grande porte e as de pequeno porte tem maior 

probabilidade de se tornarem organizações corruptas (OC). Essas organizações são voltadas 

para o crescimento imperativo inicialmente e pela necessidade de sobrevivência, 

posteriormente. Mas em ambos os casos, grandes empresas e pequenas empresas, é possível 

eliminar a corrupção por meio de sofisticados sistemas de controle (nas empresas de grande 

porte) ou até pela implantação de normas informais (nas empresas de pequeno porte).  

 

Em relação às organizações de médio porte, Pinto et al., (2008) afirmam que essas são mais 

propensas a se tornarem organizações de indivíduos corruptos (OIC). Isto pode ser explicado 

pelas características específica das empresas de médio porte como: 

 

1. Seus sistemas de controles não são tão sofisticados; 

2. Por estas serem mais estáveis que as pequenas empresas; e,  

3. Por serem menos pressionadas do que as grandes empresas, no que tange ao 

comportamento do preço das ações e ao retorno esperado pelos acionistas 

(pressão por resultados).  

 

Tendo em vista que a corrupção organizacional tornou-se um assunto emergente nos últimos 

anos, Manz et al., (2005) realizaram um estudo visando identificar os fatores que perpetuam a 

corrupção nas organizações. Os autores enumeram os três fatores mais importantes: a 

institucionalização, a racionalização e a socialização. 

 

Dentre estes fatores, Manz et al., (2005) focaram em seu estudo a socialização organizacional, 

como fator determinante. A socialização diz respeito à recepção dos recém-contratados, 

quando lhes são ensinadas práticas formais e informais para sua adaptação ao novo ambiente. 

Segundo os autores, a socialização é um momento extremamente eficiente para induzir os 

recém-contratados às práticas corruptas. As táticas utilizadas são a cooptação, o 

incrementalismo e o compromisso.  

 

A cooptação é a tática de oferecer recompensas para induzir os recém-contratados a se 

engajarem no comportamento corrupto da organização (DARLEY, 2001, apud MANZ et al., 

2005). Incrementalismo  consiste em induzir os recém-chegados a cometerem pequenos atos 

de corrupção, por mais que pareçam inofensivos, mas que sejam explícitos e irrevogáveis. 

Assim, os recém-chegados podem criar alguma dissonância cognitiva que poderá ser 
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resolvida por diferentes tipos de técnicas de racionalização que a cultura organizacional torna 

disponível. E finalmente o compromisso, quando indivíduos (geralmente de boa-fé) 

desenvolvem tendências corruptas ao se depararem com dilemas prementes, conflitos de 

papeis ou outros problemas.  

 

Ermann e Lundman (2002, p. 85) afirmam em seu estudo que no mundo das corporações 

“gigantes” não é necessário um comportamento corrupto para se competir com sucesso. 

Entretanto, os autores destacam que isto não significa que a totalidades destas corporações 

estejam “limpas”, ou seja, livres de qualquer comportamento corrupto.  

 

Numa análise dos crimes mais comuns praticados pelas grandes corporações, Ermann e 

Lundman (2002) apresentam em seu estudo as seis principais violações cometidas pelas 

grandes corporações, conforme Quadro 3 a seguir: 

 
 

QUADRO 3 
 

Tipos de Violações mais Cometidas pelas Grandes Corporações 
 

 

Violação      Descrição       

 

Violações Administrativas         Geralmente através do descumprimento de exigências de agências ou tribunais.  
São exemplos: deixar de reportar, ou fazê-lo de forma parcial, descargas de poluição, 
descumprir ordens judiciais de fazer “recall” de produtos danificados, etc. 

 
Violações Ambientais  Acidentes ambientais em função da falta de sistemas de prevenção anteriormente  

exigidos pelas agências ou por terceiros. 
 
Violações Financeiras  Incluem pagamentos ilegais (como para subornos, contribuições ilegais para a  
    política), más práticas contábeis (como violação de controles internos,  
    subfaturamento, superdimensionamento de despesas, etc.). 
 
Violações Trabalhistas  1) Discriminação de empregados (por nacionalidade, sexo, cor ou religião); 
    2) Descaso com a segurança ou a saúde dos empregados; 
    3) Práticas trabalhistas injustas; e 
    4) Violação de salários e horas trabalhadas. 
 
Violações Operacionais  1) Fabricação de produtos perigosos, tóxicos e fora das especificações mínimas; 
    2) Produção de itens com peças faltantes ou defeituosas; 
    3) E as que causam maior índice de reclamações, problemas com alimentos e drogas. 
 
Negócios Desleais   Envolve vários abusos nas competições, como monopólio, tabelamento de preços,  
    fusões ilegais, dentre outras práticas. 
   

 

Fonte: Adaptado de Ermann e Lundman, 2002, p. 85-87. Tradução da autora. 

 

Ainda de acordo com Ermann e Lundman (2002), para cada uma destas violações já existem 

agências reguladoras, órgãos públicos e, mais recentemente, Organizações Não 
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Governamentais (ONG´s) destinados ao controle e combate da maioria das violações 

cometidas por corporações. Mesmo assim, as corporações seguem praticando atos corruptos, 

sob as mais diversas alegações, na tentativa de racionalizar seus atos e torná-los menos 

reprováveis aos olhos da organização e do público em geral. 

 

O Estado e suas instituições são os responsáveis primários pelo combate do ilícito da 

corrupção pública (ROSA, 2004), bem como da corrupção privada. Cabe ao Estado combater 

a corrupção, por meio de uma legislação clara, de uma polícia atuante e de um judiciário 

eficiente e eficaz. 

 

 

2.2 Breve trajetória da corrupção no Estado  

 

 

Em se tratando do Brasil a trajetória do país apresenta algumas peculiaridades sobre o 

exercício da corrupção. Desde os tempos do Império a maioria das denúncias de atos 

corruptos envolve, direta ou indiretamente, o setor público.  

 

Em toda história do Brasil foram verificadas ações de corrupção no setor público, mas os 

especialistas afirmam ser este um fenômeno mutante. Carvalho (2008), por exemplo, revela 

uma sequência de evidências da prática de corrupção no Estado brasileiro: 

 

 

Os republicanos da propaganda acusavam o sistema imperial de corrupto e 
despótico. Os revolucionários de 1930 acusavam a Primeira República e seus 
políticos de carcomidos. Getúlio Vargas foi derrubado em 1954 sob a 
acusação de ter criado um mar de lama no Catete. O golpe de 1964 foi dado 
em nome da luta contra a subversão e a corrupção. A ditadura militar chegou 
ao fim sob acusações de corrupção, despotismo, desrespeito pela coisa 
pública. Após a redemocratização, Fernando Collor foi eleito em 1989 com a 
promessa de caça aos marajás e foi expulso do poder por fazer o que 
condenou. (CARVALHO, 2008, p. 237). 

 

 

Schneider (2008) destaca a importância do conhecimento da corrupção na esfera pública para 

que seja feito seu efetivo combate. O autor classifica os atos corruptos do Estado em 

pequenas corrupções e grandes corrupções. No primeiro caso, são consideradas pequenas 
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corrupções, atos administrativos empreendidos por funcionários públicos que visam a 

obtenção de renda imediata. Geralmente estes funcionários atuam como intermediários para a 

facilitação de serviços que deveriam ser prestados gratuitamente, como livrando os 

interessados do incômodo das filas, cobrando valores para a liberação de documentos ou 

cargas em terminais, entre outras práticas muito comuns nos dias atuais. 

 

As grandes corrupções ocorrem nos níveis hierárquicos mais elevados da política e da 

economia. Segundo Schneider (2008), “ao contrário da pequena corrupção, que flagela as 

linhas de frente da burocracia, a grande corrupção flagela as legislaturas, as cortes supremas e 

os executivos, ou seja, flagela, ao mesmo tempo, os três poderes”. (SCHNEIDER, 2008, p. 

513). 

 

Pode-se citar como episódios mais recentes de grande corrupção, o caso do Mensalão no 

Congresso Nacional e os conchaves entre representantes do Governo do Distrito Federal e 

empreiteiras, estas últimas geralmente empresas que atuam no ramo de serviços de 

engenharia, coleta de lixo, entre outros.  

 

O que se constata nos dias atuais é que, apesar do crescimento das denúncias em relação à 

conduta do poder público, o setor privado, em geral, está envolvido nos escândalos. O estudo 

de Sacramento e Pinho (2009), que faz um levantamento de toda a produção acadêmica 

existente no Brasil nos últimos anos sobre a corrupção na Administração Pública, identifica 

três tipos de atos corruptos no setor público e que, em alguns casos, conta com atores da 

iniciativa privada; são eles: 

 
  
a) a prática do uso da recompensa para que um funcionário público atue em 
favor do interesse do corruptor;  
b) o nepotismo, ou concessão de empregos ou contratos públicos baseados, 
não no mérito, mas nas relações de parentesco; e  
c) o peculato por desvio ou apropriação e destinação de fundos públicos ao 
uso privado. (PASQUINO, 2000, apud SACRAMENTO; PINHO, 2009, p. 
2). 

 

 

Já o estudo de Carvalho (2008) associa a corrupção ao tipo e ao tamanho do Estado. Segundo 

o autor, quanto mais despótico for o Estado, maior será a corrupção pela dificuldade de 
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combatê-la. Afirma ainda que quanto maior o Estado, mais recursos serão geridos pelo 

mesmo e maiores serão as oportunidades de corrupção.  

No Brasil, ainda que lentamente, este cenário vem mudando.  Carvalho (2008) remete à classe 

média o papel central neste processo de combate à corrupção, pois foi a classe média a 

responsável pela derrubada do Governo Collor na década de 90. Nos anos que se seguiram à 

saída do presidente Collor, a classe média foi a mais afetada pela nova política econômica. 

Muitos brasileiros da classe média foram então empurrados para as classes menos favorecidas 

(mais pobres) em decorrência dos elevados índices de inflação e do desemprego que 

assolaram o país. A classe média que resistiu na sua condição, se viu presa entre a elite 

industrial e a população mais pobre.  

 

Isto pode ser explicado pelo fato de a grande parte da elite não ter interesse no combate à 

corrupção no Estado, por ser a principal beneficiária de diversos atos ilícitos. Já a população 

mais pobre, que passou a ser assistida por diversos programas sociais, como o Programa 

Bolsa-família, o Bolsa-escola, entre outros programas assistencialistas, desde então tem uma 

opinião diferente em relação ao setor público, mais especificamente em relação ao governo. 

Ou seja, mantidos os programas assistencialistas atuais, para os mais pobres os políticos 

podem manter seu comportamento corrupto de acordo com Carvalho (2008). O autor 

complementa ainda que: 

 

 

A classe média permanece à frente da luta contra a corrupção, mas agora não 
tem mais a solidariedade dos setores sociais que se localizam acima a abaixo 
dela. Os de cima [as elites] não têm razão de queixa, graças à alta 
lucratividade dos grandes negócios nos setores financeiro, agrícola e 
industrial. Os de baixo [classe média baixa e classe baixa] também não 
reclamam, beneficiados que são pela política sociais. (CARVALHO, 2008, 
p. 240). 

 

 

Surge então a figura da opinião pública, que é formada pela classe média, e a opinião popular, 

que emana da classe popular, que engloba a classe média baixa e classe baixa. A classe 

popular representa atualmente algo em torno de 84% dos votos nas eleições (CARVALHO, 

2008). Assim, a classe política está mais preocupada com a opinião popular (classe popular), 

do que com a opinião pública (classe média). Portanto, a classe política pouco se empenha no 

combate à corrupção no Governo, pois isto pouco altera os resultados das eleições. De acordo 
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com Carvalho (2008), pode-se afirmar então, que o tamanho da classe média influencia os 

níveis de corrupção. Ou seja, quanto maior a classe média, maior será o nível de exigência 

desta fatia da população em relação à conduta dos políticos. 

 

De qualquer forma, grande parte das denúncias divulgadas pela imprensa brasileira sempre 

aponta o envolvimento de funcionários públicos de diversos níveis hierárquicos.  Martins 

(2008) afirma que, mesmo que o Estado consiga conscientizar seus funcionários “daquilo que 

é público e com isto evitassem praticar atos de corrupção, ainda haveria aqueles que, movidos 

por ambições particulares, buscariam no Estado um meio para conseguir vantagens pessoais.” 

(MARTINS, 2008, p. 46). 

 

 

 

2.3 A corrupção no cenário empresarial brasileiro nos dias atuais  

 

 

No cenário brasileiro a corrupção tem sido amplamente denunciada e discutida, mas faltam 

determinação e atitude do poder público para o efetivo combate. A corrupção está instalada 

nos mais diversos segmentos da sociedade, manifesta-se por meio de práticas conhecidas dos 

cidadãos, mas lhes falta a compreensão da extensão dos prejuízos causados. 

 

Desde a falsificação de produtos elementares como CD´s e DVD´s, até a utilização de 

recursos ilegais para o financiamento de campanhas políticas, boa parcela da sociedade 

brasileira absorveu este comportamento, através do fenômeno de institucionalização de 

práticas corruptas e da racionalização de seu comportamento perante estas atividades ilícitas. 

Lembrando que racionalização são estratégias mentais que buscam justificar determinado 

comportamento corrupto. (ANAND et al., 2005). 

 

Acredita-se que a dificuldade para que se consiga uma punição rápida e adequada dos 

culpados de atos corruptos, seja o principal incentivador para a manutenção das práticas 

corruptas no Brasil.  

 

No que concerne à legislação que trata das possíveis penalizações para as práticas corruptas 

no Brasil, as tipificações presentes na lei referem-se a um Código Penal aprovado em 1940. 
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Pode-se dizer que a legislação brasileira demanda atualizações urgentes e que abarquem 

condutas ilícitas ainda não previstas na lei.  

 

Miranda e Simioni (2005) retratam pela perspectiva jurídica os tipos de atos corruptos 

identificados na legislação brasileira:  

 

 

A corrupção, que pode ser vista como um problema de governança, pode 
também ser observada como um problema moral, ético e religioso. Mas só 
interessará ao direito, face a sua positividade, a corrupção que for objeto de 
norma jurídica, isto é, a corrupção descrita como suporte fático de norma 
jurídica. Assim, as expectativas sociais de punição dos corruptos podem ser 
satisfeitas na medida em que a conduta corrupta estiver tipificada na 
legislação penal e etc. Em outras palavras, se a conduta do suposto corrupto 
não tipificar peculato, concussão, corrupção passiva ou prevaricação, essa 
conduta não interessa para o direito. (MIRANDA; SIMIONI, 2005, p. 1. 
Grifo da autora.). 

 

 

De acordo com o Código Penal brasileiro (DJI, 2009), assim são definidas as condutas 

passíveis de condenação para os crimes contra a Administração Pública:  

 

Peculato, Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em 
razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio; 
Concussão, Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida; 
Corrupção Passiva, Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem; 
Prevaricação, Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 
de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal. 

 

 

Portanto, o Sistema Judiciário brasileiro ainda carece de leis mais modernas, pessoal 

especializado e recursos tecnológicos que lhes imprima agilidade e efetividade em seus 

julgamentos.  

 

No cenário das grandes corporações e suas atividades ilícitas, pode-se comparar o 

comportamento das empresas brasileiras com as demais corporações internacionais, devido 
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aos efeitos da globalização que aproximou e incrementou os negócios internacionais com o 

Brasil. 

 

Staub et al., (2002, p.41), citando Lazonick e O´Sullivan (2000), afirmam que a expansão 

diversificada e complexa das grandes corporações internacionais nas décadas de 1980 e 1990, 

contribuiu para a dispersão do capital, ou melhor, para a dispersão da propriedade. Criou-se 

então um grande vácuo de poder nas organizações e que foi imediatamente ocupado pelos 

administradores das organizações. Segundo os mesmos autores, os executivos destas 

organizações, “guiados pelo oportunismo”, passaram a agir focados em interesses próprios em 

detrimento dos interesses dos acionistas. Assim, “o destino das companhias deixou de ser 

traçado pelos proprietários para ser decidido pelos executivos que as dirigiam, na maioria das 

vezes, visando à apropriação de riqueza dos investidores” (LAZONICK; O´SULLIVAN, 

2000, apud STAUB et al., 2002, p. 41).   

 

Pode-se afirmar que os conflitos de agência decorrentes deste processo de pulverização do 

controle das organizações brasileiras serviram de base para que executivos oportunistas 

reunissem capital de terceiros para a realização de novos investimentos em grandes empresas, 

assegurando-se de que a administração das mesmas ficaria a cargo destes mesmos executivos. 

 

Diversos acordos desta natureza foram firmados no Brasil às vésperas dos leilões de 

privatização de empresas de telecomunicações e transportes. Acionistas (capitalistas) 

confiaram seus investimentos a terceiros e constataram, ao final de um longo período, que os 

retornos obtidos pelos investimentos feitos foram inferiores aos valores esperados. Processos 

ainda tramitam na justiça brasileira para que os acionistas recuperem seus investimentos 

impactados por gestões fraudulentas de executivos inescrupulosos.  

 

 

2.4 A Criação de Valor para os acionistas 

 

 

Para se entender o conceito de criação de valor para o acionista, inicialmente faz-se necessário 

o entendimento do que é o valor da empresa e o valor do acionista. Rappaport (2001) descreve 

que a melhor maneira de se mensurar o valor de um negócio, ou de uma empresa, é por meio 

da soma de suas dívidas e de seu patrimônio líquido. Ou seja: 
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                                                             (1) 

 

sendo: o valor da Dívida, o somatório do valor de mercado de seus empréstimos, 

exigibilidades trabalhistas, bem como de outras exigibilidades, inclusive as ações 

preferenciais. 

 

O Valor do acionista pode ser calculado por meio da mesma equação, mas de forma inversa, 

em que: 

 

                                                           (2)   

 

Portanto, para se calcular o valor do acionista é preciso apurar-se o valor da toda a empresa, 

ou seja, de todo o negócio. Rappaport (2001) afirma que o valor da empresa pode ser obtido 

pela soma de dois componentes: 

 

1. O valor presente do fluxo de caixa das operações durante o período de 
previsão. 
2. O valor residual, que representa o valor presente do negócio, 
atribuível ao período além do período de previsão. (RAPPAPORT, 2001, 
p. 51. Grifo do autor.). 

 

 

Com base nisto, o valor da empresa pode ser calculado por meio da seguinte fórmula: 

 

      (3) 
 

sendo: os Títulos negociáveis,  os investimentos que podem ser convertidos em caixa. 

 

 

A estimativa do valor da empresa, portanto, servirá de base para o cálculo do valor do 

acionista. O Valor da empresa baseia-se no somatório dos fluxos de caixa descontados da 

empresa, ou seja, das diferenças entre entradas e saídas em cada período analisado, trazidas a 
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valores presentes por meio de uma taxa considerada como o custo de oportunidade disponível 

no mercado: 

 

                                                           (4) 

 

sendo:  FCt o fluxo de caixa no período t, r a taxa de desconto e N a vida útil do projeto.  

 

 

O valor residual pode ser calculado pelo método da perpetuidade, quando se desconta o 

primeiro fluxo da caixa após o período t analisado (para o cálculo do valor presente dos fluxos 

do projeto), ou seja: 

 

                                                      (5) 

 

sendo: o Custo de Capital obtido pela média ponderada dos custos do capital próprio e do 

capital de terceiros. 

 

De acordo com Gitman (1997), o custo de capital “é a taxa de retorno que uma empresa 

precisa obter de seus investimentos para manter o valor da ação inalterado.” (GITMAN, 1997, 

p. 382). Assim, a qualidade dos investimentos (retornos obtidos) é comparada ao custo de 

oportunidade das outras fontes de financiamento disponíveis. 

 

A estimativa do custo de capital de terceiros baseia-se na ponderação dos custos de captação 

de empréstimos, financiamentos e outras obrigações de longo prazo contraídas pela empresa.  

 

Já o custo do capital próprio, pode ser obtido por meio de uma teoria fundamental de 

precificação de ativos denominada CAPM (Capital Asset Pricing Model), a qual possibilita o 

relacionamento entre o risco e o retorno de qualquer ativo.  Modelo desenvolvido há quase 50 

anos, o CAPM é atribuído a Willian F. Share (1964) e a John Lintner (1965). Segundo Gitman 

(1997), ao longo dos últimos anos muitos autores têm procurado avançar, refinar e testar este 

modelo com certa frequência.  
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Basicamente, o modelo foi desenvolvido para possibilitar aos investidores uma maneira de 

avaliar o impacto da aquisição de novos títulos, para uma determinada carteira, sobre o risco e 

o retorno da carteira de investimentos como um todo.  

 

O modelo se baseia na hipótese de mercado eficiente (HME), em que todos são pequenos 

investidores e compartilham o mesmo nível de informações e expectativas em relação aos 

papéis, não existem restrições a investimentos, não existem impostos ou custos de transações, 

entre outras características. Baseia-se também na suposição da preferência dos investidores, 

quando todos preferem o melhor retorno, entretanto correndo o menor risco. Estas premissas 

podem impor ao CAPM algumas limitações em sua aplicação no Brasil, tais como disclosure 

limitado, baixa competitividade do mercado de ações nacional e pouca representatividade das 

ações ordinárias nos pregões. (GITMAN, 1997)  

 

O modelo CAPM permite o cálculo do retorno exigido de um ativo, ou de uma carteira de 

ativos por meio da seguinte fórmula: 

 

             (6) 

 

sendo:  

Ke  : a taxa de retorno mínima requerida pelos investidores; 

RF  : a taxa de retorno livre de risco; 

β    : o coeficiente de risco do ativo, em relação ao risco da carteira de mercado; 

RM : a rentabilidade oferecida pelo mercado; e 

(RM – RF) : o prêmio pelo risco de mercado. 

 

Cientes do valor da empresa, acionista e gestores visam a partir daí a manutenção deste valor 

ao longo do tempo e, segundo Rappaport (2001), a adição de valor para o acionista por meio 

da criação de valor ano a ano dentro do cenário a ser analisado.  

 

Na Figura 1 a seguir, o autor descreve a necessária sequência para a geração de valor nas 

organizações, a qual demonstra “o elo essencial entre o objetivo da empresa de gerar valor 

para o acionista e os parâmetros básicos de avaliação ou direcionadores de valor”. 

(RAPPAPORT, 2001, p. 76. Grifo do autor.). 
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FIGURA 1 – A sequência para a geração de valor para o acionista. 

Fonte: RAPPAPORT, 2001, p. 77.  

 

 

A sequência demonstra um processo disciplinado de avaliação das atividades da organização. 

De acordo com Rappaport (2001), a escolha da “estratégia com maior potencial de criação de 

valor não é garantia de que a estratégia será efetiva e eficientemente implementada”. 

(RAPPAPORT, 2001, p. 78). 

 

Da necessidade crescente de uma melhor avaliação das estratégias a serem adotadas pelas 

organizações e, consequentemente, dos retornos gerados a partir de sua implantação, surgiram 

diferentes modelos de avaliação das empresas para a melhor aferição da perfomance dos 

investimentos. Pereira e Eid Junior (2002) apresentaram um estudo visando relacionar a 

criação de valor e o retorno das ações, e para tal abordaram métodos para se mensurar e 

acompanhar a criação de valor, conforme a seguir: 

 

No passado, estes métodos eram muito relacionados a índices contábeis 
como ROE (Return on Equity) e ROI (Return on Investment) ou indicadores 
de fluxo de caixa como LAJIDA (ou EBITDA), sendo uma forma de medir a 
capacidade da empresa de gerar caixa para os seus provedores de capital. 
Atualmente existem diversas abordagens, dentre elas as relacionadas a 
resultados econômicos residuais, como o EVA (Economic Value Added), que 
é o método mais divulgado, e aprimoramentos como o REVA (Refined 



56 

 

Economic Value Added); as ligadas à projeção de fluxo de caixa, como o 
FCF (Free Cash Flow) e o CFROI (Cash Flow Return on Investment); e 
abordagens mais complexas como o TBR (Total Business Return) e o SVA 
(Shareholder Value Added). (PEREIRA; EID JUNIOR, 2002, p. 2). 

 

Dentre os modelos acima citados, faz-se necessário destacar os que são mais utilizados nos 

dias atuais como o Free Cash Flow (FCF), o Economic Value Added (EVA) e o Cash Value 

Added (CVA). 

 

Semelhante ao modelo dos dividendos, que avalia a empresa em função dos dividendos 

futuros esperados, o modelo do FCF se baseia no valor presente dos fluxos de caixa livres 

esperados de um determinado investimento e descontados ao custo médio ponderado de 

capital. Assim sendo: 

 

                                 (7) 

 

sendo: 

FLCt : fluxo de caixa livre esperado ao final do período t; e 

ra      : custo médio ponderado de capital da empresa; 

 

 

O modelo do FCF foi adotado em diversas organizações em função de sua natureza genérica. 

(GITMAN, 2010, p. 306). Contudo, para uma melhor avaliação do valor da empresa faz-se 

necessária a aplicação de modelos mais sofisticados e de maior abrangência no cálculo do 

retorno estimando.   

 

Da necessidade de uma melhor avaliação das empresas, Stern Stewart & Company 

registraram como marca o EVA que, segundo Rappaport (2001), trata-se da “segunda versão 

do lucro residual”. (RAPPAPORT, 2001, p. 149).  

 

Mota e Oliveira (2004) conceituam o EVA como sendo a “diferença entre o resultado 

operacional após imposto de renda e os encargos decorrentes do uso do capital fornecido por 

terceiros e por acionistas”. (MOTA; OLIVEIRA, 2004, p. 2). Assim: 
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           (8) 

 

sendo: 

NOPLAT (net operating profit less adjusted taxes) : lucro operacional após imposto de renda 

e contribuição social sobre o lucro; 

Custo de Capital: média ponderada dos custos do capital próprio e do capital de terceiros. 

 

O cálculo do custo de capital, em sua origem, leva em consideração os Ativos Econômicos 

(Necessidade de Capital de Giro + Ativo Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente 

Líquido). 

 

De acordo com Mota e Oliveira (2004), outro modelo de avaliação foi desenvolvido, também 

tomando como base o lucro residual. O CVA é calculado pela “diferença entre o ganho 

operacional expresso em termos de fluxo de caixa e o ônus do capital empregado formado 

pelo custo de capital (remuneração requerida), mais o custo de reposição do capital (valor de 

reposição)”. (MOTA; OLIVEIRA, 2004, p. 3). 

 

Desta forma, o modelo é representado pela seguinte fórmula: 

 

         (9) 

 

sendo: 

FCO (Fluxo de Caixa Operacional) = NOPLAT + Depreciação e Amortização do Ativo; 

Custo de Capital = Ativo Econômico Bruto . WACC; 

 
e o Custo de reposição: 
 
 

 

 

Vale salientar que F é o coeficiente calculado com base na relação entre os ativos 

depreciáveis e os ativos totais, uma vez que o entendimento do modelo é o de que os ativos 

depreciáveis deverão ser repostos futuramente. Da mesma forma, diferentemente do cálculo 

do EVA o Ativo Econômico será calculado com base na seguinte fórmula, a qual leva em 
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consideração o Ativo Imobilizado Bruto, desconsiderando a Depreciação e a Amortização 

acumuladas: 

 

           (10) 

 

 

Mota e Oliveira (2004) desenvolveram um trabalho com o intuito de comparar o desempenho 

dos dois modelos, EVA e CVA. Baseados nos resultados de 38 grandes empresas não 

financeiras, divulgados no primeiro quadrimestre de 2004, os autores calcularam e 

compararam os resultados do EVA e do CVA. As 38 empresas foram selecionadas para o 

estudo, pois compunham a Carteira Teórica do Índice BOVESPA. 

 

Em suas conclusões, Mota e Oliveira (2004) afirmam que os dois modelos não apresentam 

resultados equivalentes em períodos isolados. Entretanto, os dois modelos apresentam a 

mesma aderência ao valor econômico do fluxo de caixa do projeto no longo prazo.  

 

Desta forma, os autores fazem a distinção dos modelos pelo que se segue: 

 

 

Além da trajetória autônoma [do] EVA, na qual o valor no início da vida do 
projeto é baixo ou negativo, tornando-se positivo a partir de um certo 
instante do tempo, há ainda o impacto proveniente da interrupção dos 
investimentos. Vimos que deixando de investir em projetos geradores de 
valor, o EVA da empresa cresce. Contudo, o reflexo desta decisão seria uma 
redução do valor da empresa, como decorrência da perda de uma 
oportunidade de geração de valor trazida pelo novo projeto. O interesse do 
acionista estaria sendo prejudicado em favor do interesse do executivo, que 
estaria sendo avaliado pela meta de EVA. (MOTA; OLIVEIRA, 2004, p. 15. 
Grifo da autora.). 
 

 

 

Os autores concluem por fim, que o CVA representa melhor o “desempenho operacional do 

negócio, ao passo que o EVA contém distorções graves geradas pela depreciação do ativo e 

por eventuais decisões que levem a interrupção de investimentos criadores de valor”. (MOTA; 

OLIVEIRA, 2004, p. 15). 
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Estas conclusões abrem discussão se comparadas às afirmações de Marshall (1890), apud 

Bonomi e Malvessi (2002) quando o mesmo afirma que o EVA tornou-se uma eficiente 

ferramenta de remuneração executiva, pois muda a “atuação dos dirigentes e gestores, 

fazendo com que passem a atuar como verdadeiros proprietários do empreendimento, 

participando nos resultados econômicos, à medida que criam valor ao alcançar as metas 

estabelecidas”. (BONOMI & MALVESSI, 2002, p. 37). 

 

Pereira e Eid Junior (2002, p. 14) concluem que “se os administradores basearem suas 

iniciativas em objetivos que gerem resultados acima do custo de capital, a empresa estará 

gerando valor, e isto será traduzido para os preços das ações, que deverão subir para refletir a 

nova situação econômica do negócio”. Da mesma forma, Brasil e Brasil (2001), ao se 

referirem ao EVA, afirmam que as empresas devem gerar um retorno de seus investimentos 

acima de seu custo de capital, sob pena de destruírem o valor corporativo. 

 

É importante destacar-se que a teoria de Finanças estuda há vários anos a relação entre a ética 

nas organizações e o preço de suas ações. Gitman (1997) compara os efeitos da implantação 

de um programa de ética pró-ativo nas organizações, visando fortalecer valores corporativos e 

conclui: 

 

Um programa de ética pode produzir vários benefícios positivos: reduzir 
potenciais litígios e custos de ajuizamento, manter a imagem positiva da 
empresa, reforçar a confiança dos acionistas e ganhar a fidelidade, o 
comprometimento e o respeito de todos os constituintes da empresa. Espera-
se que tais atos, ao manterem e reforçarem o fluxo de caixa e reduzirem o 
risco percebido [...] afetem positivamente o preço da ação da empresa. 
(GITMAN, 1997, p. 24). 

 

 

Por fim, de uma maneira mais abrangente é importante citar Damodaran (1997) quando o 

mesmo associa geração de valor agregado e o preço das ações: 

 

 

Quando empresas tomam boas decisões de investimentos, elas agregam 
valor; este valor agregado pode ser mensurado através do valor presente 
líquido obtido pelo projeto. Mais comumente, a qualidade dos projetos das 
empresas é refletida no multiplicador de lucros que o mercado espera que 
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sejam pagos pelas ações desta empresa. (DAMODARAN, 1997, P. 670. 
Tradução da autora). 

 

Concluindo, as decisões tomadas pelas empresas se refletem no mercado acionário por meio 

das cotações de suas ações. Cabe então um breve relato sobre o Mercado de Capitais 

brasileiro, conforme a seguir. 

 

 

2.5 Mercado de Capitais  

 

 

Salles (1991), apud Camargos e Barbosa (2003a) afirma o que se segue: 

 

 

[...] os preços dos títulos são influenciados por vários tipos de informação 
(preços passados, lucros futuros, volatilidade, índices econômico-financeiros 
da análise fundamentalista, variáveis econômicas, fatores políticos, etc.), que 
provocam alterações maiores ou menores, dependendo do contexto do 
mercado, da relevância da informação e do timing que essa informação leva 
para ser incorporada pelo mercado. (SALLES, 1991, apud CAMARGOS; 
BARBOSA, 2003a, p. 42, grifo do autor.). 

 

 

O Mercado de Capitais se fortalece na medida em que os custos financeiros para o 

financiamento de projetos se elevam, bem como quando os recursos se tornam escassos.  As 

organizações se vêem compelidas a buscarem outras fontes de financiamento mais acessíveis 

e que viabilizem seus projetos.  

 

Uma das formas de se buscar recursos para o financiamento de projetos no Mercado de 

Capitais é por meio do lançamento de ações, que podem ter ou não direito a voto. As ações 

com direito a voto, denominadas Ações Ordinárias, são negociadas por um preço superior ao 

das ações sem direito a voto, pois os acionistas podem participar das decisões e com isto 

garantir maiores retornos. Já no caso das ações sem direito a voto, ou Ações Preferenciais, um 

retorno mínimo é garantido aos acionistas proprietários das mesmas, e estes têm preferência 

na distribuição de lucros, por não participarem das decisões.  
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As negociações dos novos títulos ocorrem no chamado mercado primário, por intermédio de 

bancos e corretoras de títulos e valores, quando de seus lançamentos. Quando estes mesmos 

títulos passam a ser negociados por meio das bolsas de valores, este mercado é denominado 

mercado secundário.  

 

A característica principal do Mercado de Capitais brasileiro é a grande concentração de 

investidores institucionais, em sua maior parte os fundos mútuos de investimentos, 

seguradoras e entidades de previdências privadas (mais conhecidas como fundos de pensão). 

Tais investidores possuem grande massa de recursos e restrições quanto à sua alocação em 

aplicações diferentes. Já em 1997, Fortuna (1997) destacava a participação destes investidores 

institucionais afirmando que estes: 

 

 

[...] estão sempre presentes no mercado, pois suas aplicações são 
compulsórias, de acordo com as normas de composição e diversificação de 
suas carteiras, baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, com o duplo 
objetivo de reduzir o risco de seus investimentos e, de direcionar recursos 
para aplicações consideradas prioritárias pelo Governo. (FORTUNA, 1997, 
p. 308). 

 

 

Mais de dez anos depois, a mesma constatação é feita por Rocca (2008, p.76) quando o 

mesmo afirma que a poupança no Brasil tem passado por um processo de institucionalização, 

sendo “canalizada através dos fundos de investimentos, entidades fechadas de previdência 

complementar (fundos de pensão), planos de previdência aberta e companhias de seguros”. 

 

Nos dias atuais, o mercado brasileiro vem apresentado uma redução no número de empresas 

com ações negociadas em bolsa de valores, a despeito da falta de recursos acessíveis para 

investimentos relevantes. (SANTANA, 2002)  

 

Em notícia recente veiculada na imprensa, Dias (2011) afirma que os novos lançamentos de 

papéis privados, denominados IPO (Initial Public Offering), não têm apresentado resultados 

positivos como esperado. Esta informação baseia-se em um estudo realizado pela consultoria 

Economatica, que analisou 10 lançamentos (IPO´s) feitos em 2010. Ainda de acordo com a 

Economatica, apenas três destes papéis apresentaram elevação em suas cotações no primeiro 
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dia. Os demais títulos mantiveram-se estáveis ou perderam valor após o lançamento. (DIAS, 

2011). 

 

Mas as condições do mercado de capitais estão mudando. Como decorrência da queda das 

taxas de juros nos últimos anos, as pessoas físicas estão se interessando mais por este 

mercado. Estão previstos 50 lançamentos de novo papéis em 2011, mas a recomendação dos 

especialistas é a de que o investidor verifique o máximo de informação a respeito da empresa 

e do mercado onde a mesma atua, antes de tomar a decisão de fazer uma aplicação. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

 

Demo (1996), apud Silva e Menezes (2001, p. 19) descreve a pesquisa como uma atividade 

cotidiana. O autor a considera como uma atitude, “um questionamento sistemático, crítico e 

criativo”, mas que deve manter um “diálogo crítico permanente com a realidade em sentido 

teórico e prático”. 

 

O objetivo da presente pesquisa era identificar se ocorreram impactos sobre o valor das ações 

de empresas envolvidas em denúncias de corrupção, no período em que as denúncias 

aconteceram. Para tal optou-se pela realização de uma pesquisa exploratória na forma de 

análise de dados secundários sobre o mercado acionário brasileiro. 

 

Para a realização da pesquisa descritiva, foi adotado como metodologia o estudo de evento, 

pois foi a metodologia que melhor atendeu aos objetivos do estudo inicialmente, associando 

eventos específicos ao desempenho de títulos no mercado acionário. Posteriormente, 

verificou-se a ampla utilização da metodologia para estudos de mesma natureza.  

 

Mackinlay (1997) destaca que o estudo de evento tornou-se uma ferramenta gerencial 

corporativa importante, pois tem sido largamente utilizado na Contabilidade e nas Finanças 

para mensurar efeitos de eventos econômicos sobre os ativos das empresas. O autor cita 

exemplos de aplicações dos estudos de evento, como para a avaliação de fusões e aquisições, 

anúncios de resultados, captações de novas fontes de financiamentos (capital de terceiros ou 

capital próprio), anúncios de variáveis macroeconômicas, entre outras.  

 

O modelo pode ser utilizado ainda para mensurar efeitos sobre as empresas decorrentes de 

mudanças na legislação, na economia ou no ambiente regulatório.  No campo do Direito, o 

estudo de evento também pode ser utilizado para mensurar danos causados ao patrimônio de 

terceiros, quando decorrentes de evento específico. (Mackinley, 1997, p. 13). 

 

Camargos e Barbosa (2006) afirmam que o estudo de evento é a metodologia mais utilizada 

para “aferir a forma semiforte” e “cujos testes procuram mensurar a velocidade do 
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ajustamento dos preços dos títulos ao redor de uma data específica, quando da divulgação de 

informações relevantes”. (CAMARGOS; BARBOSA, 2006, p. 45). 

 

Em seu artigo, os mesmos autores apresentam as etapas do estudo de evento conforme a 

Figura 2 a seguir, as quais foram também adotadas para a elaboração do presente trabalho: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

FIGURA 2 - Etapas de um estudo de evento: 

Fonte: CAMPBELL, LO e MACKINLAY (1997), apud CAMARGOS & BARBOSA (2003b).  

 

 

O estudo de evento é um modelo que permite calcular e comparar o retorno observado das 

ações de empresas negociadas em Bolsas de Valores, com o retorno esperado. O retorno 

esperado serve de base comparativa, por tratar-se de um retorno calculado com o objetivo de 

verificar qual seria o comportamento mais provável das ações, caso as denúncias (eventos) 

não tivessem ocorrido.   

 

Ao comparar-se o retorno observado e o retorno esperado, busca-se determinar se ocorreram 

retornos anormais no período estudado. Quando há a constatação de que anormalidades 

significativas ocorreram no período estudado, pode-se concluir que as informações divulgadas 

foram relevantes e afetaram o valor das ações.  

 

Para corroborar esta afirmação, deve-se destacar estudo semelhante realizado por Davidson 

III e Worrell (1988) sobre empresas americanas e que foram denunciadas por atos ilícitos: 

 

 
Se os investidores receberam informações que elevaram os preços das ações 
em relação ao mercado, as médias dos retornos anormais e dos retornos 
anormais acumulados serão positivas. Se as informações causarem um 
declínio em relação ao mercado, então estas estatísticas serão negativas. 
(DAVIDSON III E WORRELL, 1988, p. 197. Tradução da autora.).    

 

O presente estudo de evento poderia ter-se baseado no modelo econômico CAPM para aferir 

os efeitos das denúncias sobre o valor para os acionistas. Entretanto, optou-se por um modelo 

 

 Definição 
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Procedimento de 
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Procedimento de 

Teste 
Resultados 

Empíricos 
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similar denominado Modelo de Retornos Ajustados ao Risco e ao Mercado (Modelo de 

Mercado), com base nas vantagens apresentadas a seguir: 

1. Trata-se do modelo mais utilizado no Brasil e nos Estados Unidos em função de sua 

simplicidade; (BROWN; WARNER, 1980; 1985 apud CAMARGOS; BARBOSA, 

2003b, p. 9). 

2. Apresenta desempenho similar ao de modelos mais sofisticados como o próprio 

CAPM; (BROWN; WARNER, 1980; 1985 apud CAMARGOS; BARBOSA, 2003b, 

p. 9). 

3. E, por fim, a escolha do Modelo de Mercado “não acarreta prejuízos aos resultados e 

conclusões” do estudo. (KLOECKNER, 1995 apud CAMARGOS; BARBOSA, 

2003b, p. 9). 

 

3.1 Definição do Evento 

 

 

Com o intuito de se analisar os efeitos das denúncias de corrupção sobre os ativos das 

empresas, selecionou-se um grande grupo empresarial brasileiro com muito destaque na mídia 

ao longo dos últimos 10 anos. Outro fator decisivo na escolha deste grupo foi sua participação 

ativa na administração de diversas empresas de grande porte e com papéis negociados na 

Bolsa de Valores. Portanto, organizações administradas pelo Grupo Opportunity foram 

selecionadas como objeto desse estudo e tiveram seus ativos analisados.  

 

As empresas selecionadas e a seguir relacionadas no Quadro 4, apesar de participação 

minoritária do Grupo Opportunity, eram geridas pelo grupo com base em um acordo de 

acionistas, firmado desde a privatização das mesmas: 
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QUADRO 4 
 

Relação das Empresas Selecionadas para o Estudo de Evento 
 

EMPRESA SETOR ECONÔMICO PAPÉL TIPO 

Brasil Telecom S/A Telecomunicações BRTO3 Ordinária Nominativa 

Brasil Telecom S/A Telecomunicações BRTO4 Preferencial 

Telemig Celular Participações S/A Holding telecomunicações TMCP3 Ordinária Nominativa 

Telemig Celular Participações S/A Holding de telecomunicações TMCP4 Preferencial 

Tele Norte Celular Participações S/A Holding de telecomunicações TNCP3 Ordinária Nominativa 

Tele Norte Celular Participações S/A Holding telecomunicações TNCP4 Preferencial 

Santos Brasil Participações S/A Holding de Transporte  STBP11 Certificado de depósito  

 

As empresas relacionadas no Quadro 4 acima tiveram seus nomes citados em denúncias 

veiculadas pela imprensa brasileira, sob a suspeita de terem sido utilizadas pelo Grupo 

Opportunity em atos ilícitos. Este estudo justifica-se uma vez que os atos supostamente 

praticados pelo Opportunity podem ter afetado o valor destas empresas e, consequentemente, 

afetado a criação de valor para demais os acionistas. 

 

Camargos e Barbosa (2003b) recomendam que seja definida para o estudo uma “data zero”, 

ou a data da divulgação da notícia (do evento). Esta data deve ser estabelecida com base na 

divulgação da primeira informação ao mercado sobre o evento em estudo. No presente estudo, 

foram selecionadas as datas mais significativas em relação às denúncias de corrupção, ou seja, 

no momento em que as denúncias deixaram de ser mera especulação da imprensa e se 

tornaram fatos concretos que geraram ou foram gerados a partir de uma investigação 

criteriosa. 

 

A “data zero”, ou data do evento, foi considerada a data de veiculação da notícia relevante. 

Nos casos em que a divulgação ocorreu em data em que não houve movimentação na Bolsa 

de Valores, foi considerada como “data zero” o dia útil imediatamente posterior ao evento.  

 

Com base na data zero, Camargos e Barbosa (2006) sugerem que seja estabelecida uma janela 

de evento de 20 dias de negociações, sendo 20 dias antes do evento e 20 dias após, conforme 

Figura 3, a seguir: 
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FIGURA 3 - Linha de Tempo do Estudo de Evento 

  Fonte: Adaptado de Mackinlay (1997, p. 20). 

 

 

Dentro da janela de estimação, de -111 até -20 dias, foram calculados os coeficientes Alfa e 

Beta dos títulos negociados, que serviram de base para o cálculo do retorno esperado das 

ações dentro da janela de evento. Isto é o que recomenda o Modelo de Mercado adotado neste 

estudo, o qual relaciona linearmente retorno de qualquer ação e retorno de mercado 

(MACKINLAY, 1997, p. 18).  

 

Brown e Warner (1980 e 1985), apud Carmagos e Barbosa (2003b) afirmam que o Modelo de 

Mercado “apresenta um desempenho ligeiramente melhor que os demais modelos, quando a 

data do evento é de difícil identificação”.   

 

O Quadro 5, a seguir, relaciona as matérias veiculadas na imprensa brasileira nos últimos dez 

anos e que estão diretamente relacionadas às denúncias de atos ilícitos praticados pelo Grupo 

Opportunity. 

 

As matérias foram selecionadas no site do jornal Folha de São Paulo³, uma vez que este jornal 

foi o que mais acompanhou assuntos diferentes ligados ao tema corrupção, num período de 

nove meses ao logo do ano de 2004. Este acompanhamento do desempenho da imprensa 

brasileira em relação às denúncias de corrupção vem sendo feito sistematicamente pela  

organização não governamental denominada Transparência Brasil. (BERABA, 2004)  

 

Foram descartadas denúncias veiculadas antes de junho de 2002, uma vez que a Brasil 

Telecom ainda não possuía ações negociadas em  Bolsa  de Valores. Da mesma  forma, foram 

 

 
³ FOLHA.COM. Busca. Disponível em: <http://search.folha.com.br/search?site=jornal>.  

Janela de Estimação             Janela de Evento           Janela Pós-evento 
                                        Data “0” 
 
 
  -111                                           -20              0            +20                                +91 

                Dias de Negociação 
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descartados eventos após agosto de 2007 e que envolvessem Telemig Celular e Tele Norte, 

pois estas empresas apresentaram grande alteração no valor de suas cotações, decorrente de 

um grupamento de ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de 

julho de 2007.  

 

Os ativos do Banco Opportunity não foram analisados neste estudo por não serem negociados 

na Bolsa de Valores. 

 

Eventos selecionados com data superior a maio de 2009 não puderam figurar no estudo, tendo 

em vista que a Brasil Telecom foi incorporada pela Oi (Telemar) neste período e não mais 

possui ações negociadas na Bolsa de Valores deste então. Também não puderam ser 

relacionados eventos que mencionavam denúncias envolvendo a SANEPAR (Companhia de 

Saneamento do Paraná), pois as notícias veiculadas em 2008 remetem a uma disputa entre o 

Grupo Opportunity e o Governo do Estado do Paraná que teve início em 2003. 
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QUADRO 5 
 

Relação dos Eventos Selecionados para Estudo 
 

DATA 
ZERO 

JANELA 
DE 

EVENTO 

EVENTO TÍTULO SUBTÍTULO EMPRESAS 
CITADAS 

24 de abr. 
de 2003 

25/03/2003 
a 

23/05/2003 

 
1 
 

Opportunity propõe à 
PREVI trocar ações da 

Brasil Telecom e Telemar 

 Telemig Celular, Tele 
Norte Celular e Brasil 

Telecom 

08 de out. 
 de 2003 

10/09/2003 
a 

05/11/2003 

 
2 Opportunity lesou cotistas, 

diz PREVI 

Banco teria favorecido investidores 
estrangeiros, afirma presidente do 

fundo do BB. 

Telemig Celular, Tele 
Norte Celular e Brasil 

Telecom 

22 de jul. 
 de 2004 

23/06/2004 
a 

19/08/2004 

 
3 Brasil Telecom afirma que 

alvo são italianos 

Presidente da corporação, Carla 
Cico, nega ter contratado a empresa 

internacional Kroll para espionar 
membros do governo Lula 

Brasil Telecom 

10 de nov. 
de 2004 

11/10/2004 
a 

09/12/2004 

 
4 Citigroup pretende romper 

com Opportunity 

Grupo americano não tem planos de 
renovar parceria no Brasil com o 

banco do empresário Daniel Dantas 

Telemig Celular, Tele 
Norte Celular e Brasil 

Telecom 

12 de mar.  
de 2005 

14/02/2005 
a 

12/04/2005 

 
5 Acordo permite que Dantas 

fique com as teles 

Empresário tem acerto com 
acionistas que lhe permite estar à 
frente da BrT até 2018; Citi nunca 

aprovou 

Telemig Celular, Tele 
Norte Celular e Brasil 

Telecom 

18 de set. 
de 2005 

19/08/2005 
a 

18/10/2005 

 
6 

Cartas sinalizam que 
Palocci participava de 

decisões de fundos 

 Telemig Celular, Tele 
Norte Celular, Brasil 
Telecom e Sanepar 

13 de dez. 
de 2005 

11/11/2005 
a 

10/01/2006 

 
7 BrT cobra na Justiça 

perdas do Opportunity 

Tele calcula que a gestão de Daniel 
Dantas tenha causado prejuízo de 

R$ 362 mi com operações 
“irregulares” 

Telemig Celular, Tele 
Norte Celular e Brasil 

Telecom 

14 de mai. 
de 2006 

12/04/2006 
a 

12/06/2006 

 
8 Governo vai processar 

Dantas, diz Tarso 

Auxiliares do presidente sugerem 
que o dono do Opportunity quer 
“chantagear” o governo; citados 

negam ter contas no exterior 

Brasil Telecom 

14 de mai. 
de 2006 

12/04/2006 
a 

12/06/2006 

 
8 Tele contratou pessoas 

ligadas ao PT 

 Telemig Celular, Tele 
Norte Celular e Brasil 

Telecom 

25 de set. 
de 2006 

25/08/2006 
a 

24/10/2006 

 
9 

Novo depoimento no caso 
Telecom Itália deve afetar 

BrT 

 
Brasil Telecom 

30 de nov. 
de 2008 

31/10/2008 
a 

02/01/2009 

 
10               Dantas lavou dinheiro no 

porto de Santos, acusa PF 

Para polícia, banqueiro comprou 
debêntures da Santos Brasil com 

recursos do exterior 

Santos Brasil S/A 

 
 
 
 

 

3.2 Critérios de Seleção 

 

As cotações das ações das empresas selecionadas e o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo 

(IBOVESPA), este último considerado como proxie do retorno de mercado, foram obtidos por 

meio do banco de dados históricos disponibilizado no site da Bolsa de Valores de São Paulo4. 

 
 
 
4 BM&FBOVESPA. Cotações históricas das Ações. São Paulo. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/shared/iframe.aspx?idioma=pt-br&url=http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/cotacoes-
historicas/FormSeriesHistoricas.asp>. Acesso em: 05 jun. 2009. 
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Foram selecionadas as cotações médias diárias das ações ordinárias e preferenciais das 

empresas analisadas, visando minimizar com isto possíveis distorções ou movimentos 

especulativos na abertura ou ao final de cada pregão. As cotações diárias baseiam-se na 

sugestão de Brown e Warner (1980), apud Camargos e Barbosa (2006) quando afirmam que 

“o poder dos estudos de evento aumenta com o conhecimento sobre a precisão de quando um 

evento ocorreu”. 

 

As análises dos ativos foram realizadas separadamente, ações ordinárias e preferenciais, uma 

vez que as ações preferenciais têm maior liquidez no mercado de capitais brasileiro e, 

portanto, podem apresentar desempenho diferente nos pregões. (CAMARGOS; BARBOSA, 

2006, p. 49).  

 

A empresa Santos Brasil apresenta cotação unitária, ou seja, seus ativos são compostos por 

mais de uma classe de valores mobiliários e que são negociados em conjunto. Portanto, suas 

cotações figuraram nos cálculos das ações ordinárias e nas preferenciais, já que cada unidade 

negociada representa uma ação ordinária mais quatro ações preferenciais. 

 

Foram selecionados 26 eventos (notícias) relevantes, dos quais 10 eventos atenderam aos 

requisitos da pesquisa, conforme apresentado no Quadro 5. Dos 16 eventos expurgados, 10 

ocorreram em datas muito próximas e poderiam afetar os resultados dos cálculos dos 

coeficientes Alfa e Beta. Os demais seis eventos ocorreram nos períodos em que alguns ativos 

já não tinham mais cotações em bolsa ou foram grupados, conforme mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

3.3 Retornos normais e anormais 

 

 

De acordo com Rappaport (2001, p. 123) “historicamente tanto a ênfase de acadêmicos como 

a de praticantes têm sido sobre como a informação disponível ao mercado é refletida nos 

preços das ações”. Desta forma, o estudo de evento parte da comparação entre um retorno 
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observado ex post das ações e um retorno esperado (normal), calculado com base no Modelo 

de Mercado.  

 

Diferenças significativas entre estes dois retornos evidenciará distorções, ou seja, a presença 

de retornos anormais tendem a ser uma provável decorrência dos eventos em questão.  

 

Camargos e Barbosa (2003b) definem retorno normal “como o retorno esperado sem a 

condição de que o evento ocorra, enquanto o retorno anormal é definido como o retorno 

observado ex post de um título menos o retorno normal da firma na janela de evento”. 

 

Inicialmente foram calculados os retornos diários ex post de mercado (com base no Índice 

IBOVESPA) e os retornos das ações ordinárias e preferenciais de forma direta, uma vez que 

foram irrelevantes os dias em que alguns títulos não apresentaram cotação (menos de 1%). 

Nestes casos, optou-se pela repetição das cotações dos dias imediatamente anteriores.  

 

Assim, os retornos diários (r) foram calculados com base na seguinte fórmula: 

 

                     (11) 

 

sendo:  r a taxa de retorno diária e Pt e Pt-1 os preços das ações no período t e no período t-1, 

respectivamente.     

 

 

Com base nos retornos diários calculados, aplicou-se estatística de regressão aos resultados 

compreendidos na janela de estimação (-111 até -21). A seleção desde período visa a apuração 

dos coeficientes Alfa e Beta fora da janela de evento, conforme sugerem Campbell, Lo e 

Mackinlay (1997), apud Camargos e Barbosa (2003b, p. 9), para que não haja a interferência 

do evento nas cotações e, consequentemente, na apuração dos coeficientes. Estes coeficientes 

se fazem necessários, pois os cálculos se baseiam no Modelo de Mercado, o qual leva em 

consideração as diferentes classes de riscos dos ativos, conforme afirmam Modogliani e 

Miller (1958), apud Camargos e Barbosa (2003b) a seguir: 
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[...] o modelo leva em conta o risco específico de cada firma. Isto é, leva em 
consideração a classificação das firmas em diferentes classes de risco [...] o 
que torna enviesada a utilização de um índice comum a todas as firmas, uma 
vez que estas apresentam diferentes graus de risco. (MODIGLIANI e 
MILLER, 1958, apud CAMARGOS e BARBOSA, 2003b, p. 9). 

 

 

De posse dos retornos diários observados de mercado (Rm), utilizou-se a seguinte fórmula 

para o cálculo dos retornos normais: 

 

                                  (12)  

 

sendo: 

Rit  = retorno observado do título i no período t; 

E (Rit) = retorno normal esperado; 

Rmt = retorno observado de mercado no período t; 

αi e βi  = parâmetros OLS (Ordinary Least Squares) ou mínimos quadrados ordinários individuais.  

 

 

Tendo em vista que o objetivo da pesquisa foi verificar a presença de retornos anormais 

dentro da janela de evento, utilizou a seguinte fórmula de apuração de retornos anormais 

(RAit): 

 

                                (13)
   
 

sendo: RAit é o retorno anormal a ser observado, e Rit e E(Rit) são os retorno observado e 

retorno normal, respectivamente. 

 

 

3.4 Procedimento de estimação e testes estatísticos 

 

Camargos e Barbosa (2003b, p. 6) apresentam em seu estudo a necessidade de se calcular o 

retorno anormal acumulado (RAA), conhecido na literatura como (CAR – Cumulative 

Abnormal Return), dentro da janela de evento e com base na seguinte fórmula: 
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                        (14) 

  

Segundo Camargos e Barbosa (2003b, p. 6), isto se justifica porque “a reação de mercado 

pode difundir-se nos dias subsequentes” ao evento em estudo.  

 

Calculados os retornos anormais acumulados (RAA-20,+20) procedeu-se o cálculo da média 

diária dos retornos anormais (RA-20,+20) e dos retornos anormais acumulados (RAA-20,+20) de 

todos os papéis dentro da janela de evento, visando identificar prováveis anormalidades nos 

20 dias anteriores e posteriores aos eventos divulgados (-20 até +20). 

 

Com base nos resultados médios obtidos, foi feito o cálculo dos desvios padrões dos retornos 

anormais acumulados [σ (RAA-20,+20)] bem como aplicado o Teste T, com o intuído de 

verificar-se a significância dos retornos [T (RAA-20,+20)]. 

 

Os cálculos do Desvio Padrão e o Teste T foram feitos com base nas fórmulas que se seguem: 

          

 

                            (15) 

 

                                          (16) 

 

sendo: r = tfinal – t +1 e a var(RAt) tendo sido estimada no período entre t-20 e t+20. 

 

 

O software utilizado para a consolidação dos dados e a realização dos cálculos estatísticos foi 

o Microsoft Excel versão Office-2010. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos através da análise estatística dos dados 

selecionados, separados entre ações ordinárias e preferenciais. 

 

A Tabela 1 a seguir, apresenta os resultados da análise das ações ordinárias de 28 séries 

observadas dentre 4 empresas diferentes:  

 

TABELA 1 

Resumo dos Testes Realizados na Amostra de Ações Ordinárias 

Empresa Evento Coeficiente 
(Beta) R² R² Ajustado Sig.                 

(sig. < 0,10) 

Brasil Telecom 1 0,50861 0,183 0,174 0,000 
Brasil Telecom 2 0,71994 0,289 0,281 0,000 
Brasil Telecom 3 0,31374 0,056 0,045 0,024 
Brasil Telecom 4 0,74051 0,201 0,192 0,000 
Brasil Telecom 5 0,40245 0,053 0,042 0,029 
Brasil Telecom 6 0,60740 0,079 0,068 0,007 
Brasil Telecom 7 0,31512 0,023 0,012 0,149 
Brasil Telecom 8 0,88042 0,127 0,117 0,001 
Brasil Telecom 9 0,74256 0,084 0,074 0,005 
Telemig Celular Part. 1 0,60357 0,072 0,174 0,000 
Telemig Celular Part. 2 0,55169 0,104 0,094 0,002 
Telemig Celular Part. 3 0,55795 0,217 0,208 0,000 
Telemig Celular Part. 4 0,03982 0,001 -0,010 0,764 
Telemig Celular Part. 5 0,36122 0,036 0,025 0,073 
Telemig Celular Part. 6 0,17977 0,027 0,016 0,123 
Telemig Celular Part. 7 0,09718 0,005 -0,006 0,500 
Telemig Celular Part. 8 0,17062 0,012 0,001 0,302 
Telemig Celular Part. 9 0,33179 0,066 0,055 0,014 
Tele Norte Celular Part. 1 0,65612 0,042 0,174 0,000 
Tele Norte Celular Part. 2 0,71917 0,113 0,103 0,001 
Tele Norte Celular Part. 3 0,23422 0,030 0,019 0,101 
Tele Norte Celular Part. 4 -0,01139 0,000 -0,011 0,953 
Tele Norte Celular Part. 5 0,06747 -0,001 -0,010 0,753 
Tele Norte Celular Part. 6 0,09520 0,002 -0,009 0,647 
Tele Norte Celular Part. 7 -0,16365 0,005 -0,006 0,510 
Tele Norte Celular Part. 8 0,74100 0,035 0,024 0,074 
Tele Norte Celular Part. 9 0,61423 0,096 0,086 0,003 
Santos Brasil S/A 10 0,29112 0,137 0,127 0,000 
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Verifica-se na Tabela 1 que a maioria dos ativos apresenta coeficiente Beta inferior a 1,0. Ou 

seja, apesar das constantes denúncias de corrupção envolvendo o Grupo Opportunity e as 

empresas administradas por ele e aqui estudadas, o mercado entende que são títulos com 

menor risco em relação ao risco de mercado. Isto porque e coeficiente Beta é a medida 

relativa do risco não-diversificável, ou seja, “é o indicador do grau de variação do retorno de 

um ativo em resposta a uma variação do retorno de mercado”. (GITMAN, 2010, p. 222)  

 

Para melhor ilustrar este conceito, Mota e Oliveira (2004) definem o coeficiente Beta como 

segue: 

β representa o risco sistemático ou não diversificável assumido pelo 
investidor. 
Se β = 1, a ação possui risco sistemático igual ao risco do mercado e, 
portanto terá um prêmio de risco igual ao prêmio de risco do mercado [...] 
Se β < 1, a ação possui risco sistemático menor que o risco do mercado e, 
portanto terá um prêmio de risco menor que o prêmio de risco do mercado, 
[...] 
Se β > 1, o ativo possui risco sistemático maior que o risco do mercado e, 
portanto terá um prêmio de risco maior que o prêmio de risco do mercado 
[...] (MOTA; OLIVEIRA, 2004, p. 11) 
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TABELA 2 

Resumo dos Testes Realizados na Amostra de Ações Preferenciais 

Empresa Evento Coeficiente  
(Beta) R² R² Ajustado Sig.                   

(sig. < 0,10) 

Brasil Telecom 1 0,79385 0,414 0,407 0,000 
Brasil Telecom 2 0,69969 0,311 0,303 0,000 
Brasil Telecom 3 0,64382 0,337 0,330 0,000 
Brasil Telecom 4 0,80482 0,288 0,280 0,000 
Brasil Telecom 5 0,67114 0,168 0,158 0,000 
Brasil Telecom 6 0,66923 0,206 0,198 0,000 
Brasil Telecom 7 0,50991 0,127 0,117 0,001 
Brasil Telecom 8 0,51101 0,087 0,077 0,004 
Brasil Telecom 9 0,62316 0,289 0,281 0,000 
Telemig Celular Part. 1 0,80099 0,270 0,262 0,000 
Telemig Celular Part. 2 0,62876 0,254 0,245 0,000 
Telemig Celular Part. 3 0,75603 0,383 0,376 0,000 
Telemig Celular Part. 4 0,62941 0,208 0,199 0,000 
Telemig Celular Part. 5 0,67743 0,195 0,186 0,000 
Telemig Celular Part. 6 0,68626 0,250 0,242 0,000 
Telemig Celular Part. 7 0,58352 0,308 0,301 0,000 
Telemig Celular Part. 8 0,47711 0,084 0,074 0,005 
Telemig Celular Part. 9 0,57795 0,199 0,190 0,000 
Tele Norte Celular Part. 1 0,31679 0,042 0,031 0,051 
Tele Norte Celular Part. 2 0,47633 0,130 0,120 0,000 
Tele Norte Celular Part. 3 0,28791 0,111 0,101 0,001 
Tele Norte Celular Part. 4 0,04498 0,002 -0,009 0,651 
Tele Norte Celular Part. 5 0,60862 0,099 0,089 0,002 
Tele Norte Celular Part. 6 0,39876 0,095 0,085 0,003 
Tele Norte Celular Part. 7 0,58622 0,176 0,167 0,000 
Tele Norte Celular Part. 8 0,41822 0,024 0,013 0,142 
Tele Norte Celular Part. 9 0,32017 0,046 0,035 0,042 
Santos Brasil S/A 10 0,29112 0,137 0,127 0,000 

 

 

A Tabela 2 apresenta os coeficientes Beta calculados para as ações preferenciais. Constatou-

se que, em sua maioria, os coeficientes Beta são maiores do que os betas calculados para as 

ações ordinárias. Ainda que os resultados se apresentem pouco significativos, deve-se 

destacar que ações ordinárias geralmente apresentam coeficientes Beta superiores aos das 

ações preferenciais, por considerar-se que as ações ordinárias representam maior risco para o 

acionista.  
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A seguir serão apresentados os resultados da Estatística T para as janelas de evento das ações 

ordinárias e preferenciais.  

TABELA 3 

Resumo da Estatística T para as Ações Ordinárias 

Dias P-Value

-20 0,0012 0,0012 0,0275 0,0433 0,5171
-19 0,0027 0,0039 0,0416 0,0944 0,5372
-18 -0,0010 0,0029 0,0528 0,0550 0,5217
-17 -0,0002 0,0027 0,0539 0,0503 0,5199
-16 -0,0114 -0,0087 0,0554 -0,1568 0,4383
-15 0,0033 -0,0054 0,0604 -0,0894 0,4647
-14 0,0057 0,0003 0,0767 0,0041 0,5016
-13 -0,0068 -0,0065 0,0929 -0,0698 0,4724
-12 0,0228 0,0163 0,1056 0,1545 0,5608
-11 0,0085 0,0249 0,1073 0,2317 0,5907
-10 -0,0068 0,0181 0,0866 0,2087 0,5819
-9 0,0034 0,0215 0,0881 0,2443 0,5955
-8 0,0006 0,0221 0,0904 0,2442 0,5955
-7 0,0076 0,0297 0,0970 0,3058 0,6189
-6 0,0306 0,0603 0,1557 0,3871 0,6491
-5 0,0164 0,0767 0,1735 0,4417 0,6688
-4 0,0095 0,0861 0,1733 0,4969 0,6883
-3 0,0022 0,0883 0,1746 0,5059 0,6914
-2 -0,0028 0,0855 0,1621 0,5278 0,6990
-1 -0,0094 0,0761 0,1416 0,5376 0,7023
0 -0,0007 0,0755 0,1341 0,5626 0,7107
1 -0,0022 0,0732 0,1261 0,5809 0,7168
2 -0,0066 0,0666 0,1206 0,5520 0,7072
3 0,0094 0,0760 0,1363 0,5573 0,7090
4 -0,0064 0,0695 0,1288 0,5398 0,7031
5 0,0055 0,0750 0,1359 0,5520 0,7072
6 -0,0044 0,0706 0,1310 0,5387 0,7027
7 -0,0038 0,0668 0,1394 0,4794 0,6822
8 0,0031 0,0699 0,1420 0,4922 0,6866
9 -0,0008 0,0690 0,1480 0,4664 0,6776
10 0,0019 0,0710 0,1521 0,4666 0,6777
11 -0,0074 0,0635 0,1468 0,4326 0,6655
12 -0,0021 0,0615 0,1489 0,4126 0,6584
13 -0,0059 0,0555 0,1595 0,3480 0,6347
14 0,0114 0,0669 0,1491 0,4487 0,6713
15 0,0048 0,0718 0,1477 0,4859 0,6844
16 -0,0051 0,0666 0,1546 0,4310 0,6650
17 0,0026 0,0692 0,1657 0,4180 0,6603
18 0,0065 0,0757 0,1748 0,4333 0,6658
19 -0,0005 0,0752 0,1729 0,4348 0,6664
20 0,0048 0,0800 0,1793 0,4462 0,6704

�����,��� ������,��� ��������,��� ) ��������,��� )
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TABELA 4 

Resumo da Estatística T para as Ações Preferenciais 

Dias P-Value

-20 0,0062 0,0062 0,0199 0,3097 0,6204
-19 -0,0048 0,0014 0,0251 0,0540 0,5213
-18 0,0040 0,0053 0,0346 0,1537 0,5605
-17 -0,0042 0,0011 0,0448 0,0254 0,5100
-16 0,0007 0,0018 0,0488 0,0375 0,5148
-15 -0,0012 0,0006 0,0541 0,0116 0,5046
-14 -0,0025 -0,0019 0,0656 -0,0289 0,4886
-13 -0,0099 -0,0118 0,0867 -0,1359 0,4465
-12 0,0175 0,0057 0,1007 0,0563 0,5222
-11 0,0003 0,0060 0,0994 0,0600 0,5237
-10 -0,0026 0,0034 0,0943 0,0359 0,5142
-9 0,0013 0,0047 0,0884 0,0534 0,5211
-8 0,0012 0,0059 0,0849 0,0693 0,5273
-7 0,0062 0,0120 0,0876 0,1374 0,5541
-6 0,0116 0,0236 0,0914 0,2585 0,6010
-5 0,0156 0,0392 0,0897 0,4371 0,6672
-4 0,0058 0,0450 0,0924 0,4876 0,6850
-3 0,0083 0,0533 0,0862 0,6187 0,7292
-2 -0,0055 0,0479 0,0916 0,5226 0,6972
-1 -0,0112 0,0366 0,0936 0,3915 0,6507
0 -0,0016 0,0350 0,0871 0,4023 0,6546
1 -0,0027 0,0324 0,0886 0,3655 0,6411
2 0,0015 0,0339 0,0878 0,3863 0,6488
3 0,0028 0,0367 0,0885 0,4153 0,6593
4 -0,0046 0,0321 0,0885 0,3626 0,6401
5 -0,0001 0,0319 0,0934 0,3421 0,6325
6 -0,0083 0,0237 0,0998 0,2373 0,5929
7 0,0005 0,0242 0,1044 0,2314 0,5906
8 0,0048 0,0289 0,1038 0,2787 0,6086
9 0,0022 0,0312 0,1061 0,2937 0,6143
10 -0,0060 0,0252 0,1120 0,2249 0,5881
11 -0,0052 0,0200 0,1125 0,1777 0,5698
12 0,0028 0,0228 0,1078 0,2112 0,5828
13 -0,0027 0,0200 0,1053 0,1901 0,5747
14 0,0006 0,0206 0,1035 0,1990 0,5781
15 0,0002 0,0208 0,1142 0,1826 0,5717
16 -0,0014 0,0194 0,1191 0,1633 0,5642
17 0,0084 0,0278 0,1243 0,2241 0,5878
18 0,0160 0,0439 0,1476 0,2973 0,6157
19 0,0039 0,0478 0,1434 0,3330 0,6291
20 0,0002 0,0479 0,1474 0,3253 0,6262

�����,��� ������,��� ��������,��� ) ��������,��� )
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Ao se analisar os retornos anormais médios nas tabelas 3 e 4, não foram encontrados retornos 

anormais significativos tanto nas ações ordinárias como nas preferenciais. Contudo retornos 

anormais médios negativos, ainda que pouco significativos estatisticamente, foram 

identificados nas duas amostras entre os dias t-2 e t-1. Este fato sinaliza que o mercado reagiu 

negativamente próximo à divulgação das informações relevantes sobre as denúncias de 

corrupção no período, mas o efeito negativo sobre o preço das ações no período também não 

foi estatisticamente significativo.  

 

Verifica-se ainda que após da data t0 os retornos anormais positivos e negativos se alternam, 

entretanto não retornam aos patamares mais elevados verificados próximos à data t-6. Pode-se 

pressupor então que os investidores continuaram operando com estes ativos no mercado, mas 

os resultados se mantiveram em patamares inferiores aos verificados antes da data zero. 

 

O Gráfico 3 a seguir, baseado no comportamento dos retornos anormais médios, demonstra 

um comportamento similar das ações ordinárias e preferenciais dentro da janela de evento.  

 

Pode-se notar que existe uma maior dispersão dos retornos anormais no período 

compreendido entre os dias t-13 e t-1, o que pode ser um indício de que as notícias veiculadas 

na data zero já eram de conhecimento do mercado antes de sua divulgação em t0. O dia t-1 

figura como um dos retornos anormais mais baixos do período, entretanto pouco significativo 

estatisticamente, de acordo com os resultados apresentados nos Gráficos 3 e 4 a seguir.  

 

Nota-se ainda que após a divulgação do evento (data zero) a ocorrência de resultados 

anormais médios negativos tornou-se mais frequente, mas com menor dispersão em relação 

aos dias que precederam a divulgação do evento. 
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GRÁFICO 3 – Comportamento dos retornos anormais na janela de evento (-20 a +20). 

 

Vale salientar que os retornos anormais médios das ações preferenciais oscilaram menos que 

os retornos anormais médios das ações ordinárias. Não foram encontrados retornos anormais 

médios superiores a 0,02% para as ações preferenciais dentro da janela de evento. Isto pode 

ser justificado pela maior liquidez destes papéis no mercado em relação às ações ordinárias, 

possibilitando ajustes de preços menos abruptos e mais bem distribuídos ao longo do tempo.  

 

O Gráfico 4 demonstra os resultados anormais acumulados dentro da janela de evento. Os 

resultados apresentados indicam que, novamente, na data t-1 os retornos apresentam queda 

mais acentuada, o que pode ser uma evidência de que o mercado reagiu negativamente um dia 

antes à publicação do evento. Com tudo, os resultados ainda são pouco significativos 

estatisticamente o que não comprova a eficiência do mercado em relação às informações 

divulgadas.  

 

O mesmo efeito foi verificado no estudo de Davidson III e Worrell (1988) em relação ao  dia 

t-1.  Os autores justificam o resultado negativo mais significativo em t-1 com base no que se 

segue: 
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A reação do dia -1 é consistente com o conceito de eficiência de mercado 
(Fama, 1976). Por intermédio da mídia e dos serviços de notícias, analistas 
podem obter informações a respeito da má conduta corporativa e ajustarem 
suas recomendações e portfolios antes do anúncio pelo Wall Steeet Journal. 
(DAVIDSON III E WORRELL, 1988, p. 198-199. Tradução da autora.)    

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 4 – Retornos anormais acumulados na janela de evento (-20 a +20). 
 

 

Finalmente, com base na análise dos retornos médios anormais acumulados apresentados nas 

Tabelas 3 e 4, considerando um nível de significância de 5% (p-value<0,05) não foram 

encontrados resultados anormais estatisticamente significativos, tanto nas ações ordinárias 

quando nas ações preferenciais. Num nível de significância de 10%  (p-value<0,10) também 

não foram encontrados resultados estatísticos significativos. 

 

Nos resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4, pode-se verificar que as ações ordinárias e 

preferenciais apresentaram resultados anormais acumulados (RAA) positivos, entretanto 

pouco significativos. A hipótese é a de que o mercado não considerou as denúncias de 

corrupção como relevantes e não efetuou, portanto, o ajuste dos preços das ações como era de 

se esperar, com base na hipótese de mercados eficientes.  
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Desta forma, pode-se concluir que os resultados deste estudo não são consistentes com a 

literatura disponível, uma vez que anúncios de resultados de corrupção não afetaram 

negativamente o valor das ações, como esperado. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo buscou ampliar o conhecimento acadêmico sobre o tema corrupção 

organizacional, bem como sobre a mensuração dos impactos das denúncias de corrupção 

veiculadas na imprensa sobre o valor para os acionistas. 

 

Os resultados mostraram que o mercado acionário brasileiro não reage eficientemente quando 

se trata de questões ligadas à corrupção organizacional, uma vez que os resultados 

apresentados não foram estatisticamente significativos. 

 

De acordo com Davidson III e Worrell (1988) se o mercado operasse eficientemente, as forças 

de mercado poderiam constranger o “comportamento errante da administração” das 

corporações, a partir das denúncias veiculadas. Entretanto, se o mercado não opera de maneira 

eficiente, cabe ao Estado prover a regulamentação necessária para prevenir o comportamento 

corrupto das organizações. 

 

Vale salientar que este estudo não aborda os tipos de crimes cometidos. Sabe-se que alguns 

crimes corporativos são intrinsecamente ruins, mas outros afetam a população em geral como, 

por exemplo, a poluição ambiental. (DAVIDISON III; WORRELL, 1988). Portanto, estudos 

futuros podem abordar os efeitos para os acionistas por tipos de crimes, visando mensurar se o 

tipo de crime cometido por determinada organização pode ser positivo ou negativo para efeito 

do valor das ações das companhias.  

 

Como limitações deste estudo pode-se destacar metodologia empregada (estudo de evento), o 

tipo dos eventos examinados (denúncias de crimes comentidos por um grupo empresarial 

específico), a pequena amostra das empresas escolhidas (4 empresas administradas pelo 

Grupo Opportunity), e o prazo de medição dos resultados (41 dias). No entanto, este estudo 

representa mais um passo nas pesquisas sobre a responsabilidade social das organizações, que 

normalmente são examinadas por meio de índices subjetivos de responsabilidade social e 

medidas contábeis inadequadas de desempenho financeiro. 
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