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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo a análise dos efeitos da corrupção no Brasil associada a ações do 

governo para fraudar contratos em licitações públicas sobre o retorno de mercado das 

companhias de capital aberto listadas na BM&F Bovespa. Foi analisado um cenário específico 

em que a corrupção no setor público está associada ao recebimento de propinas oriundas de 

fraudes contratuais junto ao setor privado, com fatos que se tornam públicos e combatidos pela 

força tarefa da polícia federal intitulada “Operação Lava Jato”.  Para análise dos resultados, foi 

aplicada a metodologia de estudo de evento, para avaliar os impactos da divulgação de cada 

fase da operação sobre o mercado de ações como um todo, e especificamente sobre as 

companhias citadas nas investigações, em cada uma das fases, antes e após o evento (janela do 

evento). Os resultados, gerados a partir de regressões para cálculo do coeficiente de retorno 

anormal demonstram que, ao contrário do que se esperava, os eventos associados à corrupção 

tiveram, em geral, efeito positivo sobre o retorno de mercado das companhias citadas nas 

investigações. Dessa forma, sugere-se o combate à corrupção possa ter o efeito de redução da 

incerteza e aumento da confiança do investidor, com efeito sobre o aumento do retorno de 

mercado das companhias citadas. 

 

Palavras-Chave: Corrupção; Valor de Mercado; Estudo de Evento; Operação “Lava Jato”. 

 

Área Temática: Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

 

1. INTRODUÇÃO 

A corrupção tem sido definida como o ato praticado para obtenção de vantagens por 

meio ilegal ou ilícito, em benefício próprio ou de terceiros. Trata-se de uma questão global, 

tema de debates e movimentos regionais e internacionais com foco na sua prevenção e combate, 

principalmente devido aos prejuízos socioeconômicos gerados (Wang & You, 2012). 

No campo acadêmico, diversos estudos tem buscado verificar os efeitos da corrupção 

sobre o crescimento econômico, através da análise de fatores como investimentos (Mo, 2001), 

custos transacionais, eficiência de mercado (Méon & Weill, 2010), políticas governamentais 

(Mauro, 1996; 1997), ente outros que possam direcionar para resultados desta relação. As 

conclusões ainda divergem sobre o tema: enquanto estudos apontam que a corrupção afeta 

investimentos e o crescimento econômico (Mauro, 1996; Ionescu, 2014), com redução da 

eficiência de mercado e aumento da incerteza, outros sugerem que os efeitos da corrupção 



 

 

podem ser adversos em diferentes economias, que nem todos os países com corrupção 

generalizada possuem desempenho econômico fraco, principalmente em função de condições 

específicas e outros fatores econômicos e sociais (Blackburn, 2011; Wang & You, 2012). 

Méon e Weill (2010) apontam que a depender do grau de efetividade das instituições 

públicas a corrupção pode ser mais ou menos prejudicial à eficiência de mercado e à economia. 

Em um primeiro momento, quanto maior a eficiência das instituições públicas, mais prejudicial 

tende a ser a corrupção, por outro, quanto menor a eficiência das instituições públicas, menos 

prejudicial tende a ser a corrupção.  

Isso ocorre pelo fato da corrupção poder estar associada a facilidades, a partir de 

propinas pagas a burocratas, para tornar serviços públicos mais eficientes e criar condições para 

que empreendedores e investidores obtenham crescimento e retorno de forma mais rápida, 

catalisando o desenvolvimento econômico de curto prazo principalmente em mercados mais 

regulados e suscetíveis à burocracia (Acemoglu & Verdier, 1998; Blackburn et al., 2011). 

Ao passo que se verifica impacto da corrupção sobre o desempenho da economia, é de 

se esperar que também haja efeito sobre as empresas (Porta et al., 1998; Lee & Ng, 2006). 

Buscando ampliar o conhecimento existente sobre este aspecto, neste artigo focamos a análise 

dos efeitos da corrupção no Brasil a partir de ações do governo para fraudar grandes licitações 

públicas e seu impacto sobre o valor de mercado das companhias de capital aberto. Isto nos 

diferencia dos estudos anteriormente realizados por tomar um cenário específico em que a 

corrupção no setor público se reflete claramente sobre as relações com o setor privado, por meio 

de contratos fraudulentos ou superfaturado.  

Para realizar o estudo, optou-se pelo Brasil, por oferecer um cenário propício em meio 

aos fatos apurados pela operação Lava Jato, deflagrada pela polícia federal com o objetivo de 

desarticular organizações criminosas envolvendo alto escalão político, e empresas públicas e 

privadas que movimentaram bilhões de dólares em fraudes contratuais, propinas e lavagem de 

dinheiro. Para a coleta e análise dos dados, utilizou-se a metodologia de estudo de evento com 

o objetivo de avaliar como o evento relacionado à corrupção às fases da Operação “Lava Jato” 

afeta o preço da ação i em um momento específico t, através do cálculo dos Retornos Anormais 

Acumulados (CAR), tendo como base os retornos diários esperados (BINDER, 1998).  

Como resultado, verifica-se que a corrupção tem efeito estatisticamente significativo 

para empresas direta e indiretamente envolvidas, quando avaliado o preço das ações das 

companhias de capital aberto antes e imediatamente após a divulgação do evento, considerando 

as janelas de 01, 03, 05 e 10 do evento, e controlando por variáveis macroeconômicas.  

 Em termos teóricos, este estudo soma-se a estudos anteriormente relacionados (Porta et 

al., 1998; Lee & Ng, 2006) que indicam que a corrupção possui efeito sobre o valor de mercado 

das empresas, ao importante passo em que analisa um cenário específico, contribuindo assim 

para o referencial teórico sobre o tema.  Em termos práticos, o impacto da corrupção a nível de 

contratos de empresas do setor publico com o setor privado gerou perda de valor de mercado 

para as empresas direta e indiretamente envolvidas, com consequências econômico sociais que 

permeiam diversos setores da economia, a partir do aumento da incerteza e queda do nível de 

investimentos (Mauro, 1996).   

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Corrupção e Valor de Mercado 

Ao analisar os efeitos da corrupção sobre o valor de mercado das firmas Porta et al. 

(1998) e Lee e Ng (2006) sugerem que altos níveis de corrupção no setor público possuem 

influência significativa sobre o preço das ações das companhias de capital aberto, associados a 

menor valor de mercado das firmas. Controlando por variáveis como ROE ou ROA, margem 



 

 

de lucro, nível de despesas com pesquisa e desenvolvimento e pagamento de dividendos, 

observou-se que o efeito da corrupção é robusto na depreciação do valor por ação em relação 

ao valor contábil da empresa – Price to Book (PB). 

As teorias de valoração indicam que o preço que um investidor está disposto a pagar é 

decorrente das previsões de fluxo de caixa futuros com base em uma taxa de crescimento (g), 

trazidos a valor presente a uma taxa de desconto que leva em consideração o risco e as incertezas 

de mercado.  

Em determinados níveis a corrupção pode se constituir em um problema para a 

economia, pois aumenta a incerteza de mercado e o risco, com impacto no nível de 

investimentos, previsibilidade e expectativa de fluxos de caixa futuros, com consequências 

sobre o valor de mercado das firmas, e sobre o desenvolvimento econômico e social (Mauro, 

1996; Ehrlich & Lui, 1999; Lee & Ng, 2006). 

Para Delavallade (2006), a corrupção tende a ser um obstáculo à concorrência, uma vez 

que reduz o custo da atividade econômica para corruptores ou proporciona oportunidades que 

normalmente não seriam obtidas, como o estabelecimento de contratos mediante fraude em 

licitações públicas para que projetos, produtos e serviços sejam adquiridos em função de 

propinas, e não do melhor custo-qualidade (Lambsdorff, 2003; Dzhumashev, 2016).  

 

2.2. Corrupção e Eficiência de Investimentos  

Méon e Weill (2010), verificaram que a depender do grau de efetividade das ações de 

instituições públicas, a corrupção pode ser mais ou menos prejudicial à eficiência de mercado. 

Quanto maior a eficiência das instituições públicas, mais prejudicial tende a ser a corrupção, e 

quanto menor a eficiência das instituições públicas, menos prejudicial tende a ser a corrupção.  

Para alguns autores, a corrupção pode ser associada a facilidades, a partir de propinas 

pagas a burocratas, para tornar serviços públicos mais eficientes e criar condições para que 

empreendedores e investidores obtenham crescimento e retorno de forma mais rápida. Sob esta 

ótica, as vantagens da corrupção são reduzidas em mercados menos regulados, com maior 

liberdade econômica, uma vez que empreendedores e investidores estão menos suscetíveis à 

burocracia (Blackburn et al., 2011, Apud Leff, 1964; Huntington, 1968; Acemoglu & Verdier, 

1998). 

Dentre os estudos que verificaram que a corrupção reduz a eficiência de mercado com 

consequências para o valor das firmas e o crescimento econômico, Mauro (1996) destaca a 

corrupção gera ineficiência de investimentos, uma vez que parte dos recursos é destinada a 

instituições e funcionários públicos corruptos, através de pagamentos de propinas muitas vezes 

necessárias, funcionando como um “imposto”, que aumenta a incerteza sobre acontecimentos 

futuros (Méon & Sekkat, 2005; Fisman & Svensson, 2007). Para O´Toole e Tarp (2014) a 

corrupção tem efeito negativo sobre a eficiência de mercado, afetando principalmente as 

pequenas e médias empresas. 

Macnab (2003) observou que a corrupção tem a faceta de reduzir a eficiência dos setores 

público e privado, uma vez que permite que pessoas assumam posições relevantes em diversas 

esferas de poder, com objetivos diversos ou as competências necessárias. Em ambientes 

instáveis, os retornos sobre os investimentos são mais difíceis de prever, o que afeta as decisões 

sobre os investimentos privados, com consequência negativa sobre o valor de mercado das 

firmas e sobre o desenvolvimento econômico sustentável longo prazo. 

Mecanismos de governança, entretanto, geram custos de agência, que podem afetar 

indiretamente a rentabilidade futura esperada das empresas, com gastos associados a sistemas 

burocráticos e ao controle e inibição de comportamentos e ações não desejadas, ou ainda devido 

a provisão de contingência para acontecimentos futuros diversos. Não obstante, a omissão 



 

 

destes mecanismos pode significar um aumento de riscos para investidores, com impacto 

diretamente em custo de capital da firma. Conforme verificado por Porta et. al. (1996), as 

diferenças e características de sistemas legais e de proteção a investidores são relevantes tanto 

para a redução dos custos de agencia quanto dos riscos associados a custos de capital. Em 

regimes mais corruptos, detentores de informações privilegiadas e blocos controladores atuam 

com maior impunidade, aumentando a incerteza de mercado e a necessidade de mecanismos de 

proteção e consequente maiores custos de agencia. 

 

2.3. A Operação “Lava Jato” 

A operação “Lava Jato”, de acordo com a Polícia Federal1 (2016), é a uma investigação 

que combate crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Neste cenário, os desvios de recursos 

da Petrobras, principal empresa de economia mista do país, somam bilhões de dólares em 

fraudes contratuais. A investigação abrange diversas companhias acusadas de fraudes em 

licitações públicas, lavagem de dinheiro e pagamento de propinas. 

A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 17/03/2014 pela Polícia Federal (PF) 

com o objetivo de desarticular organizações criminosas que praticavam crimes contra Sistema 

Financeiro Nacional, principalmente a lavagem de dinheiro oriundo das fraudes contratuais e 

pagamento de propinas. Os grupos investigados registraram, segundo dados do COAF 

(Conselho de Controle de Atividades Financeiras/MF), operações financeiras atípicas 

envolvendo bilhões de reais.  

Alvo das investigações por ter sido utilizada por agentes públicos para corrupção 

mediante licitações superfaturadas, a Petrobras é a principal empresa de economia mista do 

Brasil, que opera no segmente de energia com foco na produção de petróleo e derivados. Possui 

relevante papel na cadeia de óleo e gás e na economia brasileira, com produção em 

setembro/2016 alcançando o patamar de 2,88 milhões de barris de óleo equivalente por dia 

(boed).  

As ações da operação “Lava Jato” são desmembradas por fases e desdobramentos, 

conforme quadro resumo abaixo: 
 

Fase Data Objetivo Resultados Principais Alvos 

1ª 17/03/2014 

Desarticular a ação ilegal de 

doleiros, que utilizariam 

pessoas e empresas em nome 

de terceiros, para a prática de 

crimes contra o sistema 

financeiro nacional e lavagem 

de dinheiro. 

PF cumpre 81 

mandados de busca e 

apreensão, 18 de 

prisão preventiva, 10 

de prisão temporária 

e 19 de condução 

coercitiva. 

Doleiros. 

2ª 20/03/2014 

Apuração da mesma categoria 

de crimes, com extensão do 

foco em outros doleiros e 

envolvimento de um ex-diretor 

da Petrobras. 

PF cumpre 06 

mandados de busca e 

01 de prisão 

temporária. 

Doleiros, ex-

diretor da 

Petrobras Paulo 

Roberto Costa. 

3ª  11/04/2014 

Continuação das investigações 

decorrentes das fases 

anteriores.  

PF cumpre 16 

mandados de busca, 

03 de prisão 

temporária e 06 de 

condução coercitiva. 

Doleiros.  

                                                           
1 Informações extraídas do sitio da Polícia Federal (PF), em <http:// www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato/fases-da-

operacao-lava-jato> Acesso em 30/07/2016. 



 

 

4ª 11/06/2014 
Desdobramento técnico das 

fases anteriores.  

PF cumpre 01 

mandado de busca e 

01 de prisão 

preventiva. 

Ex-diretor da área 

de abastecimento 

da Petrobras, 

Paulo Roberto 

Costa. 

5ª 01/07/2014 
Cumprimento de mandados 

judiciais. 

PF cumpre 07 

mandados de busca, 

01 de prisão 

temporária e 01 de 

condução coercitiva. 

Sócios do doleiro 

Alberto Youssef e 

empresas de 

fachada que 

movimentavam 

contas na Suíça. 

6ª 22/08/2014 
Desdobramento técnico da fase 

anterior. 

PF cumpre 15 

mandados de busca e 

01 de condução 

coercitiva. 

Empresas 

vinculadas a Paulo 

Roberto Costa. 

7ª 14/11/2014 

Prender empreiteiros e 

operadores do esquema de 

distribuição de propinas 

obtidas mediante contratos 

ilícitos com a PETROBRAS. 

PF cumpre 49 

mandados de busca, 

06 de prisão 

preventiva, 21 de 

prisão temporária e 

09 de condução 

coercitiva. 

Presidentes e 

executivos de 

empreiteiras. 

8ª 14/01/2015 
Desdobramento técnico da fase 

anterior. 

PF cumpre 01 

mandado de prisão 

preventiva. 

Ex-diretor da área 

internacional da 

Petrobras, Nestor 

Cerveró. 

9ª 05/02/2015 

Apurar o esquema de fraude 

das licitações da 

PETROBRAS e consequente 

distribuição de propinas 

envolvendo demais diretorias 

da estatal. 

PF cumpre 40 

mandados de busca e 

apreensão, 18 de 

condução coercitiva, 

03 de prisão 

temporária e 01 de 

prisão preventiva. 

Operadores do 

esquema de 

corrupção. 

10ª 16/03/2015 

Cumprimento de mandados 

judiciais para os crimes de 

associação criminosa, 

documento falso, corrupção 

passiva e corrupção ativa, 

fraude em processo licitatório e 

lavagem de dinheiro. 

PF cumpre 02 

mandados de prisão 

preventiva, 04 de 

prisão temporária e 

12 de busca e 

apreensão. 

Ex-diretor da área 

de serviços da 

Petrobras Renato 

Duque, operadores 

e beneficiários do 

esquema. 

11ª 10/04/2015 

Apurar fatos criminosos 

atribuídos a três grupos de ex-

agentes políticos, no âmbito de 

desvios de recursos da 

Petrobras, e em órgãos 

públicos federais. 

PF cumpre 07 

mandados de prisão, 

09 de condução 

coercitiva e 16 de 

busca e apreensão. 

Políticos e ex-

políticos. 

12ª 15/04/2015 
Cumprimento de mandados 

judiciais. 

PF cumpre 01 

mandado de busca e 

apreensão, 01 de 

prisão preventiva, 01 

de prisão temporária 

e 01 de condução 

coercitiva. 

Acusados de 

recebedor de 

vantagens ilícitas 

decorrentes de 

fraudes em 

contratos com a 

Petrobras. 

13ª 21/05/2015 
Desdobramento técnico da fase 

anterior. 

PF cumpre 04 

mandados de busca e 

apreensão, 01 de 

condução coercitiva 

Operadores 

financeiros que 

atuavam junto a 

contratos firmados 



 

 

e 01 de prisão 

preventiva. 

por empreiteiras 

com a Petrobras. 

14ª 19/06/2015 

Expandir a investigação para 

os crimes de formação de 

cartel, fraude em licitações, 

corrupção, desvio de verbas 

públicas e lavagem de dinheiro 

para duas grandes empreiteiras 

de atuação nacional e 

internacional. 

PF cumpre 08 

mandados de prisão 

preventiva, 04 de 

prisão temporária, 38 

de busca e 09 de 

condução coercitiva. 

Executivos, 

empreiteiras e suas 

empreiteiras 

controladas. 

15ª 02/07/2015 

Investigar o recebimento de 

vantagens ilícitas no âmbito da 

diretoria internacional da 

Petrobras. 

PF cumpre 04 

mandados de busca e 

um de prisão 

preventiva. 

Ex-diretor da área 

internacional da 

Petrobras Jorge 

Zelada 

16ª 28/07/2015 

Apurar a formação de cartel e o 

prévio ajustamento de 

licitações, além do pagamento 

indevido de vantagens 

financeiras a empregados da 

estatal Eletronuclear. 

PF cumpre 23 

mandados de busca, 

02 de prisão 

temporária e 05 de 

condução coercitiva. 

Presidente da 

estatal 

Eletronuclear. 

17ª 03/08/2015 

Cumprimento de medidas 

cautelares em relação a 

pagadores e recebedores de 

vantagens indevidas oriundas 

de contratos com o Poder 

Público. 

PF cumpre 26 

mandados de busca, 

03 de prisão 

preventiva, 05 de 

prisão temporária e 

06 de condução 

coercitiva. 

Políticos, ex-

políticos, lobistas e 

“laranjas” 

utilizados em 

transações. 

18ª 13/08/2015 

Cumprimento de medidas 

cautelares em relação ao 

operador identificado na fase 

anterior, responsável por 

arrecadar valores relacionados 

a vantagens ilícitas, obtidas a 

partir de contrato no âmbito de 

crédito consignado junto ao 

Ministério do Planejamento. 

PF cumpre 01 

mandado de prisão 

temporária e 10 de 

busca e apreensão. 

Operador 

identificado na 

fase anterior. 

19ª 21/09/2015 

Avanço das investigações das 

fases anteriores e de 

empreiteiras já investigadas na 

Operação Lava Jato. 

PF cumpre 07 

mandados de busca e 

apreensão, 01 de 

prisão preventiva, 01 

de prisão temporária 

e 02 de condução 

coercitiva. 

Executivos e 

empreiteiras. 

20ª 16/11/2015 

Apurar participação de ex-

funcionários da Petrobras 

investigados pelo recebimento 

indevido de valores por parte 

de representantes de empresas 

contratadas. 

PF cumpre 11 

mandados de busca e 

apreensão, 02 de 

prisão temporária e 

05 de condução 

coercitiva. 

Ex-funcionários de 

estatal e novo 

operador 

financeiro 

identificado. 

21ª 24/11/2015 

Investigar o esquema 

financeiro utilizado pelos 

investigados com o objetivo de 

ocultar a real destinação dos 

valores indevidos pagos a 

agentes públicos e diretores da 

Petrobras. 

PF cumpre 25 

mandados de busca e 

apreensão, 01 de 

prisão preventiva e 

06 de condução 

coercitiva. 

Lobista José 

Carlos Bumlai, 

apontado como 

amigo do ex-

presidente Luiz 

Inácio Lula da 

Silva. 



 

 

22ª 27/01/2016 

Apurar esquema de abertura de 

empresas offshore e contas no 

exterior utilizadas para ocultar 

e dissimular recursos oriundos 

de fraudes e desvios em 

contratos com a Petrobras. 

PF cumpre 15 

mandados de busca e 

apreensão, 06 de 

prisão temporária e 

02 de condução 

coercitiva. 

Senador Delcídio 

do Amaral e 

banqueiro André 

Esteves, sócio do 

banco BTG 

Pactual. 

23ª 22/02/2016 

Cumprimento de medidas 

cautelares relacionadas ao 

pagamento e recebimentos de 

propinas. 

PF cumpre 38 

mandados de busca e 

apreensão, 02 de 

prisão preventiva, 06 

de prisão temporária 

e 05 de condução 

coercitiva. 

Empresas 

pagadoras de 

propina, um 

operador e 

recebedores de 

propina do 

esquema. 

24ª 04/03/2016 

Apurar o recebimento de 

vantagens de empreiteiras 

diretamente ligadas ao 

esquema de corrupção. 

PF cumpre 33 

mandados de busca e 

apreensão e 11 de 

condução coercitiva. 

Ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da 

Silva, seu filho 

Fábio Luiz Lula da 

Silva. 

25ª 21/03/2016 

Cumprimento da prisão do 

operador apontado como 

responsável pelo pagamento de 

propinas a ex-diretores da 

Petrobras. 

PF cumpre 01 

mandado de prisão 

01 de busca e 

apreensão, ambos 

em Lisboa, Portugal. 

Operador Raul 

Schmidt Felipe 

Junior. 

26ª 22/03/2016 

Apurar esquema de 

contabilidade paralela de um 

dos grupos empresariais 

envolvidos, destinado ao 

pagamento de vantagens 

indevidas a terceiros, vários 

deles com vínculos diretos ou 

indiretos com o poder público. 

PF cumpre 67 

mandados de busca e 

apreensão, 28 de 

condução coercitiva, 

11 de prisão 

temporária e 04 de 

prisão preventiva. 

Grupo empresarial 

Odebrecht e 

operadores 

financeiros ligados 

ao mercado 

paralelo de 

câmbio. 

27ª 01/04/2016 

Apurar esquema de lavagem de 

dinheiro proveniente de 

empréstimo junto ao banco 

Schahin envolvendo repasse 

para o Partido dos 

Trabalhadores (PT).  

PF cumpre 08 

mandados de busca e 

apreensão, 02 de 

prisão temporária e 

02 mandados de 

condução coercitiva. 

Ex-secretário-

geral do PT, Silvio 

Pereira, ex-

tesoureiro do PT 

Delúbio Soares, e 

empresários 

ligados ao 

esquema.  

28ª 12/04/2016 

Apurar a cobrança de propinas 

para evitar a convocação de 

empreiteiros para prestarem 

depoimento em Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) 

instaurada em 2014 pelo 

senado federal e pela câmara 

de deputados para investigar 

desvios na Petrobras. 

PF cumpre 14 

mandados de busca e 

apreensão, 01 de 

prisão preventiva, 02 

de prisão temporária 

e 05 de condução 

coercitiva. 

Ex-senador e vice-

presidente da CPI 

da Petrobras Gim 

Argello. 

29ª 23/05/2016 

Dar prosseguimento às 

investigações de crimes de 

formação de quadrilha, 

lavagem de dinheiro e 

corrupção passiva a ativa, 

envolvendo verbas desviadas 

da Petrobras. 

PF cumpre 06 

mandados de busca e 

apreensão, 01 de 

prisão preventiva e 

02 de prisão 

temporária. 

Ex-tesoureiro do 

Partido 

Progressista João 

Cláudio Genu e 

empresários 

ligados ao 

esquema. 



 

 

30ª 24/05/2016 

Investigar contratos 

fraudulentos para desvio de 

dinheiro da Petrobras. 

PF cumpre 28 

mandados de busca e 

apreensão, 02 de 

prisão preventiva e 

09 de condução. 

Grupos 

empresariais, 

operadores, e 

funcionários da 

Petrobras. 

Desdobramento 

Operação 

Sépsis 

01/07/2016 

Desdobramento das fases 

anteriores e acordos de 

leniência, com objetivo de 

apurar esquema de pagamento 

de propinas para liberação de 

recursos de investimentos do 

banco público Caixa 

Econômica Federal.  

PF cumpre 19 

mandados de busca e 

apreensão e 01 de 

prisão preventiva. 

Doleiros e 

empresas que 

mantinham 

relações com o ex-

presidente da 

câmara de 

deputados 

Eduardo Cunha.  

31ª 04/07/2016 

Apurar fraude em processos 

licitatórios, pagamentos de 

propinas a servidores da 

Petrobras, e repasse de 

recursos de empresas privadas 

a partido político em virtude de 

sucesso em contratações 

específicas. 

PF cumpre 07 

mandados de 

condução coercitiva, 

04 de prisão 

temporária, 01 de 

prisão preventiva e 

23 de busca e 

apreensão. 

Ex-tesoureiro do 

PT Paulo Ferreira, 

e empresários 

envolvidos no 

esquema. 

32ª 07/07/2016 

Investigar instituição 

financeira panamenha que 

atuava no Brasil 

clandestinamente e apurar 

práticas de crimes contra o 

Sistema Financeiro Nacional, 

lavagem de ativos e 

organização criminosa 

transnacional. 

PF cumpre 07 

mandados de 

condução coercitiva 

e 10 de busca e 

apreensão. 

Instituição 

bancária 

clandestina FBP 

Bank.  

33ª 02/08/2016 

Apurar a participação da 

Construtora Queiroz Galvão 

no chamado “cartel das 

empreiteiras”, grupo de 

empresas com o objetivo de 

executar obras contratadas pela 

Petrobras. 

PF cumpre 23 

mandados de busca e 

apreensão, 02 de 

prisão preventiva, 01 

de prisão temporária 

e 06 de condução 

coercitiva. 

Dirigentes e 

funcionários da 

construtora 

Queiroz Galvão. 

34ª 22/09/2016 

Investigar fatos relacionados à 

contratação pela Petrobras de 

empresas para a construção de 

duas plataformas. 

PF cumpre 33 

mandados de busca e 

apreensão, 09 de 

prisão temporária e 

08 de condução 

coercitiva. 

Empresas Mendes 

Junior e OSX, 

empresários e 

políticos. 

35ª  26/09/2016 

Investigar indícios de uma 

relação criminosa entre um ex-

ministro da Casa Civil e da 

Fazenda com o comando da 

principal empreiteira do país. 

PF cumpre 27 

mandados de busca e 

apreensão, 03 de 

prisão temporária e 

15 mandados de 

condução coercitiva. 

Construtora 

Odebrechet, ex-

ministro Antônio 

Palocci.  

36ª 10/11/2016 

Investigar lavagem de dinheiro 

e movimentação de recursos de 

origem ilegal, principalmente 

oriundos de relações 

criminosas entre empreiteiras e 

empresas sediadas no Brasil 

com executivos e funcionários 

da Petrobras. 

PF cumpre 16 

mandados de busca e 

apreensão e 02 de 

prisão preventiva. 

Operadores 

financeiros, 

construtoras e 

outras empresas 

contratadas pela 

administração 

pública. 



 

 

37ª  17/11/2016 

Investigar irregularidades e 

desvio de recursos de grandes 

obras contratadas pela 

administração pública no 

estado do Rio de Janeiro.  

PF cumpre 14 

mandados de busca e 

apreensão, 01 de 

prisão preventiva e 

02 de prisão 

temporária. 

Ex-governador 

Sérgio Cabral e 

empreiteiras. 

Quadro 1. Fases e Desdobramentos da Operação “Lava Jato” 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases 

 

2.3.1. Fraudes contratuais 

A operação “Lava Jato”, em suas diversas fases, desvendou diversas fraudes contratuais 

em licitações públicas, trazendo à publicidade os fatos de corrupção em nível de governo junto 

à iniciativa privada, conforme destacado abaixo: 

2ª Fase: investigações avançam sobre o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, por 

suspeita de envolvimento com doleiros e lavagem de dinheiro oriundo de fraudes contratuais. 

3ª Fase: realizadas diligências para busca e apreensão de documentos na sede da 

Petrobras.  

7ª Fase: realizada prisões de primeiros empreiteiros e operadores do esquema de 

propinas oriundas de fraudes contratos fraudulentos com a Petrobras. 

9ª Fase: a partir da análise de documentos e contratos apreendidos em fases anteriores, 

de informações oriundas da colaboração de um dos investigados, e da denúncia apresentada por 

uma ex-funcionária da Petrobras, buscou-se apurar mais fatos relacionados à fraude em 

licitações, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. 

11ª Fase: o Ministério Público Federal e a Polícia Federal passam a investigar esquemas 

criminosos em contratos em outros órgãos públicos com intuições privadas, sem relação direta 

com a Petrobras. 

14ª Fase: investiga duas empreiteiras com forte atuação no mercado nacional e 

internacional, além de contratantes regulares junto a Petrobras, nos crimes de formação de 

cartel, fraude a licitações, corrupção, desvio e lavagem de dinheiro público, entre outros.  

16ª Fase: investiga o prévio ajustamento de resultados de licitações a partir de formação 

de cartel, além do pagamento indevido de vantagens financeiras a empregados da Eletronuclear, 

empresa de economia mista, do setor de energia. 

19ª Fase: investiga repasse de verba entre empreiteiras, para pagamento de propinas a 

agentes públicos para a obtenção de contratos com a Petrobras. 

20ª Fase: ações policiais sobre ex-funcionários da Petrobras investigados pelo 

recebimento indevido de valores por parte de representantes de empresas em contratos 

relacionados à refinaria Abreu e Lima e Pasadena. 

21ª Fase: apuração das circunstâncias de contratação de um navio sonda, com indícios 

de fraude em processo licitatório da Petrobras.  

24ª Fase: continuidade nas investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro 

dentre outros praticados por diversas pessoas no contexto do esquema criminoso revelado e 

relacionado a contratos fraudulentos com a Petrobras. 

26ª Fase: investigar um dos grupos empresariais envolvidos no pagamento de propinas, 

que possuía estreitas relações com o poder público. 

29ª Fase: continuidade das investigações, envolvendo verbas desviadas de fraudes 

contratuais no âmbito da Petrobras. 

30ª Fase: análise de fraudes em contratos fictícios para repasses de valores indevidos a 

agentes públicos e políticos por empresas contratadas da Petrobras. 

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases


 

 

31ª Fase: consiste em apurar fraude em processos licitatórios e pagamentos de valores 

indevidos a servidores da Petrobras. Também investiga o repasse de recursos a partidos 

políticos, em virtude do sucesso obtido por empresas privadas em contratações específicas. 

33ª Fase: investiga empreiteira participante de cartel para a execução de obras 

superfaturadas para a Petrobras, com o terceiro maior volume financeiro em contratos 

investigados pela Operação “Lava Jato”. 

34ª Fase: investiga fraudes em contratos para a construção de duas plataformas da 

Petrobras para a exploração de óleo na camada do pré-sal. 

37ª Fase: investigação de fraudes e pagamentos de propinas relacionadas a 

administração pública e empreiteiras para realização de grandes obras no estado do Rio de 

Janeiro. 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases 

 

2.3.2. Empresas citadas na operação 
 

EMPRESA SEGMENTO BOVESPA 

SEGMENTO 

DE 

LISTAGEM 

CITAÇÃO  

BRASKEM 
Materiais Básicos / Químicos / 

Petroquímicos 
N1 14ª; 35ª fases 

JBS 
Consumo não Cíclico / Alimentos 

Processados / Carnes e Derivados 
NM Operação Sépsis 

ELETROBRAS 
Utilidade Pública / Energia Elétrica / 

Energia Elétrica 
N1 16ª fase 

GOL 
Bens Industriais / Transporte / 

Transporte Aéreo 
N2 Operação Sépsis 

HYPERMARCAS 
Consumo não Cíclico / Diversos / 

Produtos Diversos 
NM Operação Sépsis 

PETROBRAS 

Petróleo. Gás e Biocombustíveis / 

Petróleo. Gás e Biocombustíveis / 

Exploração. Refino e Distribuição 

- 

2ª; 3ª; 4ª; 6ª; 7ª; 8ª; 9ª; 10ª; 

15ª; 20ª; 21ª; 30ª; 31ª; 37ª 

fases 

OI  
Telecomunicações / Telecomunicações / 

Telecomunicações 
N1 23ª fase 

CETIP  

Financeiro e Outros / Serviços 

Financeiros Diversos / Serviços 

Financeiros Diversos 

NM Citação Indireta 

MILS 
Bens Industriais / Construção e 

Engenharia / Serviços Diversos 
NM Citação Indireta 

CCR SA 
Bens Industriais / Transporte / 

Exploração de Rodovias 
NM Citação Indireta 

Quadro 2. Amostra de Empresas Citadas na Operação Negociadas na BM&F Bovespa 

Fonte: http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/lava-jato; http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-

a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Estrutura de Pesquisa 

Com o objetivo de avaliar o impacto da operação “Lava Jato” sobre o mercado de ações 

no Brasil, utilizou-se de pesquisa quantitativa, através do levantamento de dados secundários 

obtidos por meio de acesso à base economática, excluído o setor financeiro, de todas as 380 

companhia listadas como ativas na BM&F BOVESPA, durante o período base, que vai de 

dezembro de 2013 a dezembro de 2016, compreendendo da primeira à trigésima sétima fases 

da operação Lava Jato.   

http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/operacao-lava-jato-fases
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm


 

 

O setor financeiro foi excluído da análise desta pesquisa devido às diferenças de sua 

contabilidade e valoração em relação às empresas dos demais setores, mantendo assim uma 

maior confiabilidade e integralidade dos resultados.  

Para capturar o impacto do evento - deflagração das fases e desdobramentos da operação 

“Lava Jato” - sobre o preço e volume negociados, foi utilizada a metodologia de estudo de 

evento, que se resume em avaliar como uma informação afeta o mercado em um momento 

específico, dado a divulgação de um fato presumidamente relevante e não antecipado. Para isso, 

comparam-se os retornos obtidos com o ativo ao retorno de mercado, antes e após o evento 

(janela do evento), para que se possam identificar retornos anormais, que são aqueles com 

desvio significativo em relação ao retorno esperado, possivelmente associado ao evento. É uma 

metodologia comumente utilizada para análise de eventos de natureza financeira, gerencial, de 

governança corporativa, entre outros, tais como divulgação de resultados, pagamento de 

dividendos, anúncio de fusão, multas, entre outros (Mcwilliams et al., 1999; Corrado, 2011). 

 

3.2. Janelas de Evento 

A janela do evento é o período circundante a data do evento, que permite capturar a 

reação do mercado pré e pós-evento (Kolari & Pynnone, 2010). Com este objetivo, foram 

definidas 04 (quatro) diferentes janelas, sendo de 01 (um); 03 (três); 05 (cinco) e 10 dias antes 

e após o evento de deflagração de cada uma das 37 fases da operação “Lava Jato” e dois 

importantes desdobramentos. Devido à tempestividade da reação do mercado à informação 

relevante, entendeu-se que a extensão por mais dias não traria maiores contribuições ao 

trabalho. 

  

3.3. Cálculo dos Retornos Anormais 

Para o cálculo dos retornos anormais, utilizamos:  

ARit = Rit – Rmt (1) 

onde: 

ARit = retorno anormal da ação i na data t 

Rit = retorno da ação i na data t 

Rmt = retorno de mercado na data t 

Em um primeiro momento, calcula-se o retorno da ação i na data t (Rit), de todas as empresas 

listadas na BM&F Bovespa, em todos os dias do período base, pelo método logaritmo: 

Rit = Ln (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
) (2) 

Posteriormente, calculamos o retorno de mercado na data t (RMt) pelo método Market 

Value-Weight Return, resultado do somatório do retorno de cada ação i na data t ponderado 

pelo seu respectivo peso (Wi) em valor na data t sobre o valor total do mercado na data t.  

Market Value-Weight Return =       ∑ 𝑅𝑖𝑡. 𝑊𝑖𝑡𝑇
𝑡=1  (3) 

Para encontrar o retorno anormal ou retorno em excesso da ação i na data t, subtraímos 

Rit (2) de Rmt (3), conforme disposto em (1). 

Considerando que as ações possuem diferentes níveis de volatilidade, representado pelo 

seu coeficiente β (beta), ações mais voláteis em relação ao mercado tendem a apresentar 

maiores retornos anormais. Para equilibrar esta equação, padronizamos os retornos anormais 

de forma que o retorno anormal de uma determinada ação é dividido por seu desvio padrão, 

gerando assim um coeficiente de retorno anormal utilizado para padronizar retornos, onde: 

Standardized Abnormal Return:            SAR = 
𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑆𝐷𝑖𝑡
  (4) 

sendo: 



 

 

SD = 𝜎𝑖𝑡 = 𝜎𝑖 (1 +
1

𝑇
+

(𝑅𝑚𝑡 −  𝑅𝑚)2

∑𝑡=1
𝑇 (𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑚)2)

1/2

 (5) 

𝑅𝑚 = retorno médio de mercado durante a janela do evento. 

𝑅𝑚𝑡 = retorno de mercado na data t. 

𝑇 = total de dias da janela do evento. 

𝜎𝑖 = desvio padrão da ação i na data do evento, com base nos 365 dias anteriores. 

 Por fim, calculamos o retorno anormal acumulado da ação durante a janela do evento, 

através do somatório dos retornos anormais padronizados: 

𝐶𝐴𝑅𝑖 = (
1

𝑇0,5) ∑ 𝑆𝐴𝑅𝑖𝑡𝑇
𝑡=1  (6) 

 

3.4. Modelo Empírico 

Para a obtenção dos resultados dos efeitos da operação “Lava Jato” sobre o mercado de 

ações brasileiro, utilizou-se de regressão linear com dados em painel, com efeitos aleatórios, 

com o objetivo de descrever o impacto do evento associado à corrupção em contratos sobre o 

preço das ações das companhias listadas na BM&F Bovespa.  

Para composição do modelo empírico, foram utilizadas variáveis dummys com o 

objetivo de destacar o retorno em excesso de ações de empresas citadas na operação “Lava 

Jato” (𝛽1), o retorno em excesso após a divulgação do evento (𝛽2) e o retorno em excesso 

relacionado tanto à citação na “Lava Jato” quando à divulgação do evento (𝛽3), sendo: 

Modelo 1 - A: 

𝑆𝐴𝑅𝑖= 𝛽0 +  𝛽1𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡   +  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 +  𝜖 

sendo: Dummy After = Após a divulgação das fases da operação “Lava Jato”. 

Modelo 1 - B: 

𝑆𝐴𝑅𝑖=𝛽0 +  𝛽1𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡 +
𝛽2𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒 𝐶𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑖𝑡 +𝛽3𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒 𝐶𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡  +  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 +  𝜖 

sendo: Dummy Citada = Empresa citada em pelo menos uma das fases da operação “Lava Jato”. 

 

3.5. Variáveis de Controle 

Como variáveis de controle, optou-se por indicadores com base em informações 

contábeis, comumente utilizados para avaliar o desempenho empresarial e gerencial por meio 

do estabelecimento de metas relacionadas ao plano de negócios. Desta forma, são relevantes 

para os acionistas, investidores, e para o mercado (Kulmar & Sopariwala, 1992; Hitt Hoskisson, 

Johnson, & Moesel, 1996; Gompers, Ishii, & Metrick, 2003). Abaixo, apresenta-se o quadro 

resumo das variáveis utilizadas:  

 

Variável Análise Fórmula 

Retorno sobre o Ativo (ROA) Rentabilidade 
𝑳𝒖𝒄𝒓𝒐 𝑳í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒐 𝑨𝒕𝒊𝒗𝒐
 

Liquidez Geral Liquidez 
𝑨𝑪 + 𝑹𝑳𝑷

𝑷𝑪 + 𝑷𝑵𝑪
 

Total do Ativo Macroeconômica ln Ativo Total 

Quadro 3. Variáveis de Controle 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: AC = Ativo Circulante; RLP = Realizável em Longo Prazo; PC = Passivo Circulante; PNC = Passivo 

Não Circulante; PL = Patrimônio Líquido. 

 

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa foram gerados a partir de testes de estatística descritiva e 

regressões, apresentados nas tabelas abaixo. Para as regressões, foi adotado o p-value ao nível 

de 90% de significância. Portanto, considera-se como estatisticamente relevante, com 10% de 

confiança, resultados de p-value inferior a 0,10. 

 

4.1. Estatística Descritiva 

 
Tabela 1 

Estatística Descritiva das Variáveis  

A estatística descritiva das variáveis utilizadas no modelo apresentam abaixo medidas de posição e dispersão, 

com informações relativas ao conjunto de ações de companhias listadas na BM&F Bovespa ativas no período 

base. 

PAINEL A - VARIÁVEIS  

Variável Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
1º Quartil 3º Quartil 

SAR_W -0.00 0.00 0.03 0.00 0.13 

ROA -2.94 2.20 25.56 -2.30 6.20 

LIQUIDEZ GERAL 2.83 1.00 8.39 0.60 1.50 

LN ATIVO TOTAL (Bilhões) 14.21 13.11 2.64 4.56 15.85 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base nas informações da estatística descritiva, observa-se que, em média, tanto o 

retorno anormal padronizado winsorizado (SAR_W) quanto o retorno sobre o ativo (ROA) das 

empresas listadas em bolsa no período base são negativos. Uma vez que a medida central de 

dispersão do SAR e do ROA é positiva, podemos afirmar que os retornos e a capacidade de 

gerar lucros das empresas a partir de seus ativos são mais acentuados negativamente do que 

positivamente, fazendo com que, em média, sejam negativos.  

Em relação à liquidez geral, verifica-se que no período base, em média, as empresas 

possuem boa capacidade de pagamento de dívidas. Em relação à mediana, podemos observar 

que metade das empresas possui boa capacidade de pagamento de dívidas, enquanto a outra 

metade não.  

Do ativo total, pelo fato de a mediana estar próximo à média e ao 3ª quartil, é observada 

uma assimetria à esquerda, indicando que aproximadamente 25% das empresas possuem um 

total de ativo substancialmente inferior à média, presumidamente as empresas small caps, de 

baixo valor de mercado. 

 

4.2. Teste de Diferença de Médias 

 
Tabela 2 

Teste de Diferença de Médias  

  



 

 

Os painéis abaixo apresentam os testes de diferença de médias para as variáveis de controle, a partir de variável 

dummy = 0 para empresas não citadas e dummy = 1 para empresas citadas, com o objetivo de avaliar se existe 

diferença significativa entre estes dois grupos de empresas, independente das janelas de evento e das fases da 

operação. Para tanto, comparou-se as empresas utilizando os dados do último trimestre de 2013, momento 

anterior início da operação “Lava Jato”. 

PAINEL A – SAR_W 

Variável Obs Média 
Desvio 

Padrão 
Diff P-Valor 

0 562 0.004 0.060 - - 

1 18 0.048 0.074 -0.044 0.0014 

PAINEL B – VALOR_MERCADO_W (Bilhões) 

Variável Obs Média 
Desvio 

Padrão 
Diff P-Valor 

0 562 5.20 20.46 - - 

1 18 35.45 65.86 -30.24 0.0000 

PAINEL C – ROA_W 

Variável Obs Média 
Desvio 

Padrão 
Diff P-Valor 

0 562 -5.75 70.04 - - 

1 18 1.98 5.30 -7.74 0.3197 

PAINEL D – LIQUIDEZ GERAL_W 

Variável Obs Média 
Desvio 

Padrão 
Diff P-Valor 

0 562 14.82 168.14 - - 

1 18 0.63 0.23 14.19 0.3603 

PAINEL E – LN_ATIVO_TOTAL_W 

Variável Obs Média 
Desvio 

Padrão 
Diff P-Valor 

0 562 14.16 2.43 - - 

1 18 17.37 1.69 -3.21 0.0000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a variável dependente: Retorno Anormal Padronizado – SAR_W (PAINEL A), o 

teste de diferença das médias apresentou coeficiente significativo a um nível de 99% de 

confiança, o que indica a rejeição da hipótese nula, de que a diferença das médias de retorno 

anormal entre empresas citadas e não citadas em período anterior ao início da operação é 

estatisticamente igual a zero. Dessa forma, aceitamos que, em média, os retornos anormais 

padronizados winsorizados das empresas citadas era 0,044 superior ao das empresas não citadas 

na operação “Lava Jato”.  

Para a variável: Valor de Mercado (PAINEL B), o teste indica a rejeição da hipótese 

nula.  A um nível de 99% de confiança, podemos assumir que existe diferença estatisticamente 

significativa entre o valor de mercado das empresas citadas e não citadas na operação, sendo 

em média de 30,24 bilhões a maior para as empresas citadas. Pressupõe-se que empresas de alto 

valor de mercado possuem maiores volumes financeiros em transações contratuais com o ente 

público, e por isso se tornam alvos da operação “Java Jato”.  

Para a variável: ROA (PAINEL C), não foi verificado coeficiente estatisticamente 

significativo, o que indica a aceitação da hipótese nula, de que não há diferenças entre o retorno 

sobre o ativo entre empresas citadas e não citadas na operação “Lava Jato”.  



 

 

Para a variável: Liquidez Geral, (PAINEL D), o teste não demonstra diferença 

significativa entre as empresas citadas e não citadas, portanto, aceitamos a hipótese nula de que 

as médias de liquidez entre os grupos 0 (não citadas) e 1 (citadas) são iguais. 

Em relação a variável: Ativo Total (PAINEL E), verificamos diferença estatisticamente 

significativa a 99% de confiança, entre o ativo total de empresas não citadas e citadas na 

operação, indicando que as empresas citadas possuem um total de ativos, em média, superior 

ao de empresas não citadas na operação. Isto indica que, das empresas listadas na BM&F 

Bovespa, aquelas de maior porte considerando o ativo total estão no centro das investigações 

relacionadas a fraudes contratuais. 

 

4.3.  Resultados da Regressão 
 

Tabela 3 

Resultados da regressão do Modelo 1-A 

A Tabela 3 refere−se ao Modelo 1 - A que trata da hipótese de pesquisa que busca avaliar como o mercado reagiu 

antes e depois da operação “Lava Jato”, considerando todas as empresas e todas as fases. 

PAINEL A – Considerando o dia da operação como após o evento. 

Variável 
Janela de 01 dia Janela de 03 dias Janela de 05 dias Janela de 10 dias 

Coef. P−Valor Coef. P−Valor Coef. P−Valor Coef. P−Valor 

D_Depois .00010 0.902 -.000331 0.575 .000074 0.890 .0003838 0.430 

roa_w 3.05e-06 0.788 3.76e-07 0.957 1.67e-06 0.781 1.67e-06 0.703 

liquidezgeral_w -6.87e-06 0.714 9.51e-06 0.445 

-5.85e-

06 0.617 

-2.08e-

06 0.812 

ln_ativo_total_w .0000528 0.733 .0001767 0.089 .0001024 0.241 .0000747 0.247 

PAINEL B – Sem considerar o dia da operação. 

Variável 
Janela de 01 dia Janela de 03 dias Janela de 05 dias Janela de 10 dias 

Coef. P−Valor Coef. P−Valor Coef. P−Valor Coef. P−Valor 

D_Depois -. 000959 0.415 -. 000387 0.611 .0001903 0.782 .0005788 0.365 

roa_w 4.34e-07 0.976 -1.04e-06 0.892 1.09e-06 0.865 1.19e-06 0.793 

liquidezgeral_w -. 000023 -1.05 6.64e-06 0.617 -9.55e-06 0.443 

-4.12e-

06 0.650 

ln_ativo_total_w -. 000010 0.958 .0001775 0.122 .0000924 0.323 .0000667 0.318 

 

 

  



 

 

Tabela 4 

Resultados Da Regressão Referente Ao Modelo 1-B 

A Tabela 4 refere−se ao Modelo 1 - B que trata da hipótese de pesquisa que busca avaliar como o mercado reagiu 

antes e depois da operação “Lava Jato”, verificando se as empresas citadas na operação tiveram desempenho 

diferente das demais a partir do momento em que elas foram citadas. 

PAINEL A – Considerando o dia da operação como após o evento. 

Variável 
Janela de 01 dia Janela de 03 dias Janela de 05 dias Janela de 10 dias 

Coef. P−Valor Coef. P−Valor Coef. P−Valor Coef. P−Valor 

D_Depois .00010 0.902 .000433 0.457 .0005622 0.304 .0008137 0.118 

D_Citada -. 001772 0.542 -. 000501 0.748 

-. 

000203 0.873 .000846 0.383 

D_Citada*Depois .0054867 0.128 .0040908 0.094 .0039949 0.077 .0030893 0.144 

roa_w 3.60e-06 0.753 7.49e-07 0.916 2.01e-06 0.740 2.25e-06 0.611 

liquidezgeral_w -7.91e-06 0.673 9.08e-06 0.466 

-6.21e-

06 0.596 

-2.71e-

06 0.758 

ln_ativo_total_w .0000419 0.790 .0001697 0.110 .0000962 0.279 .0000644 0.326 

PAINEL B – Sem considerar o dia da operação. 

Variável 
Janela de 01 dia Janela de 03 dias Janela de 05 dias Janela de 10 dias 

Coef. P−Valor Coef. P−Valor Coef. P−Valor Coef. P−Valor 

D_Depois .0013083 0.225 .0009444 0.258 .0010983 0.162 .0014298 0.060 

D_Citada -.001673 0.567 -.000604 0.701 -.0002633 0.837 .0008587 0.377 

D_Citada*Depois .0029064 0.495 .0028579 0.318 .0027847 0.303 .0018523 0.475 

roa_w -9.45e-08 0.995 -1.12e-06 0.885 1.14e-06 0.860 1.62e-06 0.722 

liquidezgeral_w -.000023 0.286 6.61e-06 0.619 -9.61e-06 0.441 

-4.60e-

06 0.612 

ln_ativo_total_w -2.80e-06 0.989 .0001782 0.129 .0000915 0.337 .000059 0.386 

  

No Modelo 1-A, foi utilizada variável independente dummy D_Depois = 1 para avaliar 

a reação do mercado durante o período base, antes e depois de cada fase da operação, 

considerando as janelas de evento e todas as empresas listadas. Nesta análise, não diferenciamos 

as empresas citadas e não citadas, uma vez que o objetivo era de avaliar se, em geral, houve 

reação do mercado à divulgação das fases da operação “Lava Jato”. Os resultados apresentados 

nos PAINEIS A e B da tabela 3 indicam que não há evidência estatística de efeito da variável 

independente D_Depois e das variáveis de controle sobre o SAR das empresas listadas na 

BM&F BOVESPA. Desta forma, a divulgação das fases da operação “Lava Jato”, não indicou 

efeito positivo ou negativo estatisticamente significante sobre o mercado como um todo. 

No Modelo 1-B, além da variável dummy D_Depois, foram incorporadas as variáveis 

independentes dummy D_Citada e dummy D_Citada*D_Depois. Nesta análise, a partir da 

utilização da variável D_Citada, buscou-se verificar o efeito da citação em uma ou mais fases 

da operação sobre o SAR das empresas citadas, durante todo o período base, independente do 

momento fase de citação. A variável D_Citada*D_Depois tem por objetivo avaliar o efeito 

especifico da citação a partir do momento em que a empresa foi citada, durante as janelas do 

evento.  Os resultados da regressão apresentados nos PAINEIS A e B da tabela 4 indicam que 

o fato da empresa ter sido citada não altera seus retornos quando considerado todo o período 

base. Entretanto, conforme observado no PAINEL A, quando analisado a variável 

D_Citada*D_Depois, confirmamos um efeito estatisticamente significativo e positivo sobre o 

SAR das empresas citadas, considerando o dia da operação até o término da janela do evento, 

para as janelas de 03 e 05 dias. Não se observa efeito estatisticamente significativo sobre as 

variáveis de controle.  

 

 

 



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo verificar os efeitos da corrupção associada a 

contratos entre a iniciativa privada e o ente público e seu impacto sobre o valor de mercado das 

companhias listadas no mercado de ações brasileiro. Os resultados da pesquisa apontaram que, 

diferentemente do que se esperava, em geral, houve um efeito positivo sobre o retorno das 

empresas citadas, após a divulgação das fases da operação “Lava Jato”. Presume-se que, as 

investigações e ações resultantes da operação, sejam refletidas em redução da incerteza e 

aumento da confiança do investidor, considerando a quebra das relações depreciativas em longo 

prazo oriundas de fraudes contratuais e demais atos ilícitos praticados junto à administração 

pública.  

Considerando que altos índices de corrupção possam ser prejudiciais aos investimentos 

e ao mercado devido ao aumente de incerteza sobre retornos e possíveis consequências como 

multas e penalizações, a operação “Java Jato” não somente aponta dados sobre a corrupção com 

também combate esquemas fraudulentos e organizações criminosas, eliminando assim o foco 

do problema.   No sentido inverso, temos, portanto, a redução da incerteza e o aumento da 

confiança do investidor, o que se verifica a partir de resultados positivos sobre o retorno das 

empresas investigadas, conforme apontado nos resultados obtidos a partir da análise de um 

cenário específico investigado neste estudo.  

Desta forma, este trabalho vem a contribuir não somente com estudos relacionados ao 

efeito da corrupção sobre o valor de mercado, mas a partir de uma análise específica acerca da 

corrupção em contratos ente a administração pública e privada, em um cenário onde existe uma 

investigação anticorrupção declarada com o foco não somente de inibir práticas ilícitas, mas de 

desvendar e punir os infratores de organizações criminosas seja empresas, empresários, 

gestores, políticos ou operadores.  Sugerem-se, dessa forma, novos estudos que busquem 

identificar o impacto das operações anticorrupção sobre o mercado de ações, visando corroborar 

ou não com os resultados que indicam que tais operações de combate à corrupção são positivas 

em termos de retorno de mercado das empresas citadas. 

 

REFERÊNCIAS  

Acemoglu, D., & Verdier, T. (1998). Property rights, corruption and the allocation of talent: a 

general equilibrium approach. The economic journal, 108(450), 1381-1403.  

Binder, J. (1998). The event study methodology since 1969. Review of quantitative Finance 

and Accounting, 11(2), 111-137. 

Blackburn, K., Bose, N., & Haque, M. E. (2011). Public expenditures, bureaucratic corruption 

and economic development. The Manchester School, 79(3). 

Corrado, C. J. (2011). Event studies: A methodology review. Accounting & Finance, 51(1), 

207-234. 

Delavallade, C. (2006). Corruption and distribution of public spending in developing 

countries. Journal of economics and finance, 30(2), 222-239.  

Dzhumashev, R. (2016). The role of income uncertainty in the corruption-growth nexus. The 

BE Journal of Economic Analysis & Policy, 16(2), 1169-1201. 

Ehrlich, I., & Lui, F. T. (1999). Bureaucratic corruption and endogenous economic 

growth. Journal of Political Economy, 107(S6), S270-S293.  



 

 

Fisman, R., & Svensson, J. (2007). Are corruption and taxation really harmful to growth? Firm 

level evidence. Journal of Development Economics, 83(1), 63-75.  

Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. The 

quarterly journal of economics, 118(1), 107-156.  

Hitt, M. A., Hoskisson, R. E., Johnson, R. A., & Moesel, D. D. (1996). The market for corporate 

control and firm innovation. Academy of management journal, 39(5), 1084-1119. 

Ionescu, L. (2014). The adverse effects of corruption on growth and development. Economics, 

Management, and Financial Markets, (4), 125-130. 

Kolari, J. W., & Pynnönen, S. (2010). Event study testing with cross-sectional correlation of 

abnormal returns. Review of Financial Studies, 23(11), 3996-4025. 

Lambsdorff, J. G. (2003). How corruption affects productivity. Kyklos, 56(4), 457-474.  

Lee, C. M. C., & Ng, D. (2006). Corruption and international valuation: Does virtue 

pay?. Available at SSRN 934468. 

Mauro, P. (1996). The effects of corruption on growth, investment, and government 

expenditure.  

Mauro, P. (1997). Why worry about corruption? (Vol. 6). International Monetary Fund. 

McWilliams, A., Siegel, D., & Teoh, S. H. (1999). Issues in the use of the event study 

methodology: A critical analysis of corporate social responsibility studies. Organizational 

Research Methods, 2(4), 340-365.  

Méon, P. G., & Weill, L. (2010). Is corruption an efficient grease?. World development, 38(3), 

244-259. 

Mo, P. H. (2001). Corruption and economic growth. Journal of comparative economics, 29(1), 

66-79.  

Porta, R. L., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and 

finance. Journal of political economy, 106(6), 1113-1155.  

Wang, Y., & You, J. (2012). Corruption and firm growth: Evidence from China. China 

Economic Review, 23(2), 415-433. 


