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“Na verdade, é provavelmente mais fácil identificar o 

real valor da boa governança a partir de exemplos 

negativos do que de casos de sucesso.”

Profa. Patricia Maria Bortolon

negativos do que de casos de sucesso.”

Alexandre Di Miceli da Silveira, 2010



Caso Enron
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Caso Enron – o que aconteceu

• Executivos:
– Andrew Fastow: proclamou-se culpado, incriminou superiores, 

condenado a dez anos de prisão e a pagar US$24milhões

– Richard Causey (chefe da contabilidade): fez acordo, pena de seis 
anos.

– Jeffrey Skilling e Kenneth Lay: continuaram a alegar inocência. 
Skilling recebeu pena de 24 anos de prisão em out/2006 e multa 
de US$45milhões. Lay morreu de ataque cardíaco em sua casa de 

Profa. Patricia Maria Bortolon

de US$45milhões. Lay morreu de ataque cardíaco em sua casa de 
campo antes de receber a sentença.

• Conselheiros Independentes
– Apesar de sete terem sido processados por insider trading e de 

dez terem concordado em pagar US$13milhões do seu bolso, 
nenhum foi processado criminalmente pelas fraudes.

– Alguns continuaram a atuar em conselhos, alguns simplesmente 
passaram a omitir a passagem pela Enron de seus curriculuns.



Caso Enron – o que aconteceu

• Auditoria:

– Arthur Andersen foi condenada por obstrução da justiça 
em jun/2002, pagou US$60milhões para encerrar o 
processo indo a falência logo em seguida. Em 2005, a 
Suprema Corte dos EUA reverteu a decisão por 
entender que a destruição de documentos da Enron
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entender que a destruição de documentos da Enron
fazia parte da política de retenção de documentos da 
Andersen.

• Bancos de Investimento:

– Diversos bancos da estruturação das SPEs fecharam 
acordos para encerrar processos na justiça 
(J.P.Morgan US$2,2bilhões; Citigroup US$2bilhões).



Caso Parmalat

• Os problemas foram mais sentidos pelos 
cidadãos comuns de vários países devido aos 
seus produtos de consumo diário.

• Dez/2003: anunciou a inexistência de recursos 
que constavam como aplicações financeiras em 
seu balanço.
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seu balanço.

• Logo após dívidas ocultas da ordem de E14,3 bi 
foram descobertas.

• Lucros e receitas inflacionados nos anos 
anteriores.

• Nos primeiros 15 dias de dezembro de 2003 a 
ação caiu de E2,50 para praticamente zero.



Caso Parmalat - cronologia

• 1961: Carlisto Tanzi, italiano, com 22 anos, funda a 
Parmalat, em Parma

• 1965: introdução do processo UHT de pasteurização, forte 
crescimento da empresa

• Década de 1970: primeira onda de expansão 
internacional, com aquisições no Brasil e Alemanha em 
1977 e na França em 1979

• 1990: abre capital, chega a ter 100 mil acionistas
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• 1990: abre capital, chega a ter 100 mil acionistas
• Década de 1990: segunda onda de expansão 

internacional, dessa vez mais agressiva
– Emissão de mais de US$8 bilhões em bonds em mais de 30 

emissões diferentes, em geral por meio de veículos offshore em 
paraísos fiscais

– Em 1993 adquiriu 17 empresas em diversos países
– Receita cresceu de E845 milhões em 1992 para E7,8 bilhões em 

2001



Caso Parmalat - cronologia

• 5/12/2002: Merril Lynch rebaixa de “compre” para “venda” 
– alto endividamento e baixa transparência do fluxo de 
caixa

• 6/12/2002: banco italiano UBM questiona por que o grupo 
mantinha E3,3 bi em caixa sem intenção de uso

• Jan/2003: ações caem 40% em relação ao pico do ano 
anterior

• Fev/2003: anuncia intenção de captar E300 a E500 
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• Fev/2003: anuncia intenção de captar E300 a E500 
milhões em bonds, sem justificativa clara para os 
recursos. As ações caem e a oferta é suspensa.

• 28/3/2003: CFO Fausto Tonna se demite. Alberto Ferraris, 
antigo executivo da conta da empresa no Citibank, 
assume.

• 19/8/2003: Standard & Poor’s avalia positivamente a 
capacidade de pagamento das dívidas

• 15/11/2003: CFO Alberto Ferraris se demite



Caso Parmalat - cronologia
• 17/11/2003: Citigroup eleva recomendação de “mantenha” para 

“compre”
• 8/12/2003: E150 milhões em bonds não são pagos, e 

repassados ao fundo Epicurum, deixando de ser seu passivo. 
Depois descobriu-se que o fundo era de uma subsidiária da 
Parmalat nas Ilhas Cayman.

• 9/12/2003: Standard & Poor’s rebaixa os títulos da Parmalat. As 
ações caem 40%.

• 12/12/2003: a empresa paga dívida de E150 mi.
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• 12/12/2003: a empresa paga dívida de E150 mi.
• 15/12/2003: Carlisto Tanzi, CEO e presidente do conselho, 

anuncia sua saída. Enrido Bondi, especializado em 
reestruturações, assume o cargo.

• 16/12/2003: Bank of America revela a farsa da conta de E3,95 
bi da Bonlat das Ilhas Cayman. As ações passam a valer 
menos de 22 centavos. A Standard & Poors dá avaliação D, 
equivalente a default

• 19/12/2003: a negociação com as ações é suspensa. A 
empresa anuncia a inexistência de cerca de E3,95 bi em caixa 
que constavam em seu balanço consolidado.



Caso Parmalat - cronologia
• 22/12/2003: o governo aprova em regime emergencial uma 

nova lei de falência nos moldes americanos. Enrico Bondi é 
mantido como interventor.

• 22-24/12/2003: executivos destroem documentos
• 27/12/2003: Tanzi e 18 executivos são presos por fraude, 

desvio de recursos, falsidade ideológica e danos aos 
investidores

• 26/1/2004: PWC estima que a dívida é 8 vezes maior que a do 
balanço. Descobre que a empresa acumulava prejuízos desde 
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balanço. Descobre que a empresa acumulava prejuízos desde 
1992, e havia, só no ano anterior inflado a receita em E1,5 
bilhão.

• 18/3/2004: 29 executivos (inclusive 3 do Bank of America) são 
processados

• 24/5/2004: credores dão início a uma ação coletiva em 
Manhattan visando receber US$10bi dos antigos auditores e 
dos principais bancos envolvidos com a Parmalat (US$8bi 
apenas do Bank of America)



Caso Parmalat - cronologia
• Maio-dezembro 2004: A parmalat processa bancos e firmas de 

auditoria. Segundo Bonzi, os bancos tinham conhecimento da 
fragilidade financeira da Parmalat, mas continuaram a ajudá-la 
a captar recursos devido às altas taxas pagas pela companhia.

• 18/5/2005: começa em Milão o processo contra Tanzi e 18 
executivos

• 28/6/2005: Fausto Tonna faz acordo com a Justiça e é 
condenado a 2,5 anos de prisão. Outros são condenados mas 
nenhum vai para a prisão devido à ausência de antecedentes.
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nenhum vai para a prisão devido à ausência de antecedentes.
• 14/7/2005: o processo em Manhattan é arquivado. O juiz 

argumenta que o Bank of America não sabia das dificuldades 
da Parmalat.

• Maio/2007: a empresa volta a crescer em termos de receita e 
lucros.

• 21/9/2009: os processos movidos por Bondi contra o Bank of
America e a empresa de auditoria são arquivados por um juiz 
de Nova York. A Parmalat anuncia que vai recorrer.



Caso Parmalat - cronologia

• 18/12/2009: Carlisto Tanzi é condenado a 10 
anos de prisão. Como havia completado 70 anos 
cumpre a pena em prisão domiciliar. Sete 
acusados, incluindo ex-conselheiros, executivos e 
banqueiros do Bank of America, são absolvidos. 

• Início de 2010: mais de 40 mil investidores ainda 
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• Início de 2010: mais de 40 mil investidores ainda 
procuram reparações por suas perdas na 
Parmalat.



Caso Parmalat – o que aconteceu?
• Decisões de negócio erradas e problemas de gestão
• “manter as aparências” de solidez e crescimento 

empresarial
• Revista Time: “enquanto a maioria das empresas se 

endivida para crescer, a Parmalat tinha de crescer para 
ocultar suas dívidas”

• Fraude: faturamento duplicado das mercadorias
• Transferência de dívidas para sociedades em paraísos 
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• Transferência de dívidas para sociedades em paraísos 
fiscais por meio de uma complexa estrutura societária

• Alegou ter E3,95bi em aplicações financeiras que 
simplesmente não existiam, mas aceitas por auditorias e 
órgãos de fiscalização com base em documentos 
falsificados

• Alegava ter recomprado US$3,6bi em títulos de dívida que 
na verdade continuavam em circulação

• Tanzi desviava recursos para suas contas pessoais



Caso Parmalat – a falha dos mecanismos 
internos de governança e dos gatekeepers

• Auditores:

– Grant Thornton: firma de auditoria durante toda a 
década de 90. Substituída em 1999 devido a lei que 
exigia rodízio a cada 8 anos, entretanto, continuou a 
auditar as subsidiárias offshore. Na Itália, passou a ser 
auditada pela Deloitte & Touche.
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auditada pela Deloitte & Touche.

– A Deloitte se defendeu com o argumento de que 49% 
dos ativos e 30% das receitas eram oriundos de 
subsidiárias não auditadas pela empresa.

– Funcionários da Deloitte na Argentina e Brasil tentaram 
alertar a empresa. Fausto Tonna chegou a queixar-se 
ao sócio da Deloitte dizendo que as informações 
solicitadas eram “ofensivas e ridículas”



Caso Parmalat – a falha dos mecanismos 
internos de governança e dos gatekeepers

• Bancos de Investimento:

– Continuaram a emprestar recursos com base no “nome” e 
nas relações políticas da Parmalat

– Altos valores recebidos em taxas nas emissões feitas

– Luca Sala, diretor executivo do Bank of America, que atuou 
em diversas operações da Parmalat, foi contratado pela 
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em diversas operações da Parmalat, foi contratado pela 
empresa um mês após ser demitido do Bank of America. 
Posteriormente, confessou ter recebido E20mi (depositado 
na Suiça) em comissões da Parmalat para ajudá-la na 
estruturação das transações financeiras.

– Os bancos alegaram-se vítimas do colapso. O Bank of
America teria realizado baixa contábil de US$425mi e o 
Citigroup alegou ter exposições da ordem de US$540mi.



Caso Parmalat – a falha dos mecanismos 
internos de governança e dos gatekeepers

• Analistas de Investimento:
– Não faziam perguntas difíceis

– ¾ dos analistas que cobriam a companhia, três meses 
antes do colapso, atribuíam recomendações 
“mantenha” ou “compre”

– Pergunta básica: como em um negócio de commodities
a empresa consegui manter margens sistematicamente 
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a empresa consegui manter margens sistematicamente 
maiores que os concorrentes?

– O CFO Tonna, criticava duramente os relatórios mais 
críticos em relação à Parmalat

– Exceção: Joanna Speed (Merryl Lynch) que a partir de 
dezembro de 2002, um ano antes da erupção dos 
problemas, rebaixou para “venda” sua recomendação, 
e assim a manteve.



Caso Parmalat – a falha dos mecanismos 
internos de governança e dos gatekeepers

• Reguladores:

– Consob (equivalente à CVM) e o Banco da Itália 
falharam na supervisão da companhia

– No início de 2003, um fundo de investimento italiano 
questionou junto a Consob as demonstrações 
financeiras da Parmalat. Uma investigação foi iniciada 
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financeiras da Parmalat. Uma investigação foi iniciada 
pelo órgão, porém sem conclusão até a erupção do 
escândalo.



Caso Parmalat – a falha dos mecanismos 
internos de governança e dos gatekeepers

• Conselho de Administração:
– Passivo

– Falta de independência

– Tanzi era diretor-presidente, presidente do conselho e 
controlador do grupo. Todas as informação para o 
conselho passavam por ele.
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– Em jun/2003 o conselho tinha 13 pessoas. 4 da família 
Tanzi, 5 eram executivos de longa data da empresa, 1 
tinha sido executivo da empresa por 40 anos. Apenas 3 
dos 13 eram considerados independentes.

– Como o conselho era grande, instituíram um Comitê 
Executivo. Neste participavam os 4 membros da família 
e 3 executivos que atuavam no conselho. Nenhum 
independente.



Caso Parmalat – as consequências

• Executivos:

– 28/6/2005: 11 pessoas são condenadas pela corte de 
Milão a penas de até 2,5 anos de prisão, após acordos 
com a justiça. Entre eles os ex-CFOs Fausto Tonna e 
Alberto Ferraris e o irmão e o filho de Tanzi. Nenhum 
foi obrigado a cumprir pena na cadeia.
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foi obrigado a cumprir pena na cadeia.

– 18/12/2008: Tanzi é condenado a 10 anos de prisão. 
Por ter completado 70 anos um mês antes, foi 
autorizado a cumprir a pena em prisão domiciliar.

– Sete acusados, incluindo ex-conselheiros e executivos 
da companhia e banqueiros do Bank of America foram 
absolvidos na ocasião.



Caso Parmalat – as consequências

• Advogados:

– Gian Paolo Zini, sócio da Zini & Associados, escritório 
acusado de ser o arquiteto legal das fraudes via 
entidades offshore, incluindo o fundo Epicurum, foi 
condenado a dois anos de prisão em 2005.

• Auditores e bancos de investimento
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• Auditores e bancos de investimento

– Processos movidos pelo interventor Bondi contra o 
Bank of America e a Grant Thornton foram arquivados 
em setembro de 2009 por um juiz de Nova York.



Caso Parmalat – as lições

• Sinais poderiam ter sido emitidos aos investidores 
antecipadamente:

– Companhia “de um homem só”

– Falta de transparência nos relatórios e reuniões 
públicas

– Complexa estrutura societária com cerca de 170 
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– Complexa estrutura societária com cerca de 170 
subsidiárias (paraísos fiscais, participações cruzadas)

– Ausência de meritocracia em posições chave e a 
diversificação excessiva a fim de acomodar familiares 
(agências de viagem, emissoras de TV e até mesmo 
clubes de futebol). Eram dirigidas por seus filhos, 
altamente deficitárias e consumidoras de recursos.



Caso Agrenco

• Investidores tiveram perdas de 90% do seu 
patrimônio investido menos de dez meses após a 
listagem da empresa em bolsa.

• Novo gatekeeper da GC, inexistente na literatura 
sobre o tema: a Polícia Federal

Profa. Patricia Maria Bortolon

• Sem a atuação da PF os problemas teriam 
durado muito mais: simulação de negócios, 
desvio de recursos, maquiagem de balanços, 
insider trading, lavagem de dinheiro e sonegação 
fiscal

• Atuação dos principais gatekeepers:



Outros casos empresariais recentes 
associados a problemas de GC em 

todo o mundo
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todo o mundo



Shell aceita pagar US$353mi em acordo sobre 
problema de GC

• Como resultado de processo movido por um 
grupo de 50 investidores institucionais europeus 
para encerrar processo movido em 2004 por 
falsificação de reservas de petróleo e gás natural.

• Teve de diminuir suas reservas em cerca de 33% 
em 2004 o que levou à queda no valor das ações.
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em 2004 o que levou à queda no valor das ações.

• O acordo não se estendeu aos acionistas 
americanos, que continuam processando a 
empresa.



Escândalo da Livedoor expõe as fragilidades 
da GC no Japão

• Jan/2006 o fundador e CEO Takafumi Horie é preso. A 
Livedoor é uma empresa de internet e serviços financeiros 
transformada num conglomerado de negócios.

• Executivos acusados de transferir recursos entre 
companhias do grupo por meio de empresas fictícias e de 
inflacionar artificialmente o preço das ações com 
operações de desdobramento das ações, utilizando-as 
como moeda de troca em diversas aquisições realizadas.
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como moeda de troca em diversas aquisições realizadas.
• Queda de 90% do valor das ações.
• Deficiências do órgão regulador: não existem regras para 

divulgação de participações acionárias em empresas alvo 
de aquisições hostis, o que permitiu a Horie adquirir 35% 
de uma subsidiária da Fuji operando no after-market.

• Problemas de GC: inexistência de conselheiro 
independente e a realização dos serviços de auditoria pela 
empresa de contabilidade do grupo.



Presidente da Hyundai é condenado a três 
anos de prisão na Coreia do Sul

• Poucos países no mundo possuem um poder 
econômico tão concentrado quanto a Coreia do Sul, 
cujo parque industrial é controlado por grandes 
conglomerados empresariais familiares denominados 
chaebols. Após a crise de 1997 alguns entraram em 
colapso e se dissolveram como a Daewoo, outros se 
recuperaram e continuaram como a Samsung e 
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recuperaram e continuaram como a Samsung e 
Hyundai.

• O presidente da Hyundai foi condenado no início de 
2007 por desvio de recursos corporativos e crime de 
prevaricação.

• Acusado de montar um fundo de suborno 
multimilionário com recursos corporativos para uso 
pessoal e pagamento de propina a políticos.



Presidente da Hyundai é condenado a três 
anos de prisão na Coreia do Sul

• A corte permitiu pagamento de fiança para que 
respondesse em liberdade.

• Juiz: “o cumprimento integral da lei é necessário para 
erradicar práticas ilegais e anticompetitivas do 
passado e ajudar a Coreia do Sul a construir uma 
economia mais avançada”

• Porta-voz da Hyundai após a sentença: “presidente 
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• Porta-voz da Hyundai após a sentença: “presidente 
Chung continua com pleno controle operacional e 
autoridade para tomada de decisões estratégicas que 
afetem a companhia e sua afiliada”.

• Mesmo após a crise de 97 as chaebols continuam 
tendo como características marcantes a gestão 
familiar, estruturas societárias complexas e a 
transferência opaca de recursos entre empresas do 
grupo.



Coreia do Sul perdoa fraudadores para reativar 
a economia

• Em 12/8/2008 o presidente da Coréia do Sul 
perdoou 74 altos executivos condenados 
pertencentes aos chaebols, dentre eles o 
controlador da Hyundai.

• O presidente havia sido CEO de uma empresa do 
grupo Hyundai e o primeiro ex-CEO de uma 
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grupo Hyundai e o primeiro ex-CEO de uma 
grande empresa a se tornar presidente.

• Segundo porta-voz do presidente o perdão é 
apenas para os que cometeram crimes antes de 
seu governo, afirmou o presidente que “não irá 
perdoar executivos que cometam crimes ou sejam 
acusados após o início de seu mandato”.



Coreia do Sul perdoa fraudadores para reativar 
a economia

• Federação das Indústrias da Coréia: “o perdão 
presidencial é bem-vindo e os homens de negócio 
irão fazer todos os esforços para criarem mais 
empregos e aumentarem os investimentos para 
aceleração do crescimento econômico”

• Câmara do Comércio da Coréia: “o perdão 
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• Câmara do Comércio da Coréia: “o perdão 
especial irá acelerar a transparência da 
governança corporativa e a ética na alta gestão”.



Seis principais causas dos fracassos 
empresariais associados a problemas de 

governança corporativa

• pag. 15
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Quais são as lições dos escândalos de 
governança pós 2008?

• Société Générale – jan/2008 – operações 
fraudulentas com derivativos. O banco culpou um 
único operador que supostamente burlou o sistema 
de controles da instituição. O operador alegou que 
“minha hierarquia fechava os olhos quando estava no 
positivo”

• Agrenco – abr/2008 – oito meses após IPO, a PF 
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• Agrenco – abr/2008 – oito meses após IPO, a PF 
prende os principais executivos sob acusação de 
diversos crimes.

• Lehman Brothers e Bear Sterns – abr e set/2008 –
complexas operações financeiras resultaram na 
insolvência das instituições. Falhas na supervisão dos 
riscos pelos conselhos e no sistema de remuneração 
dos executivos.



Quais são as lições dos escândalos de 
governança pós 2008?

• AIG – CEO a 37 anos no cargo. Em 2005 havia sido 
multada em quase US$2bi por manipulações contábeis e 
fraudes no balanço. Em 2008 transações financeiras 
complexas e arriscadas resultaram em perdas colossais. 
Socorro do governo em mais de US$150bi.

• Sadia e Aracruz – set/2008 – perdas bilionárias 
associadas a posições especulativas em operações com 

Profa. Patricia Maria Bortolon

associadas a posições especulativas em operações com 
derivativos, com prejuízos da ordem de US$6bi. Falhas no 
gerenciamento de riscos e supervisão pelo conselho. 
Sistemas de incentivos inadequados na alta gestão.

• Siemens – dez/2008 – aceitou pagar multas da ordem de 
US$1,6bi para autoridades americanas e européias após 
acusação de utilização de fundos fantasmas da ordem de 
US$500mi destinados ao pagamento de propinas para 
obtenção de contratos em países emergentes.



Quais são as lições dos escândalos de 
governança pós 2008?

• Madoff – dez/2008 – Bernard Madoff assumiu ter 
criado esquema de pirâmides de investimento 
durante décadas na sua companhia de gestão de 
recursos, resultando em perdas de US65bi para 
seus cerca de 4.800 investidores. Falhas nos 
controles internos e auditoria e omissão e 
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controles internos e auditoria e omissão e 
acomodação dos investidores.

• Satyam – jan/2009 – Ramalingam Raju assumiu a 
culpa por fraudes da ordem de US$1,6bi. 
Receitas e lucros inflacionados. Meses antes o 
Instituto de Conselheiros da India conferiu à 
empresa o prêmio “Golden Peacock Award 2008” 
na categoria GC, gestão de riscos e compliance.



Que fatores em comum ligam esses 
casos e sevem como sinais de alerta?
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• Além dos seis fatores comuns aos escândalos do 
início da década de 2000, três outros contribuíram 
para os recentes escândalos:

– Sistemas de remuneração inadequados

– Falhas na regulação

– Falta de questionamento dos investidores
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– Falta de questionamento dos investidores


