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 Casos de corrupção nos últimos anos
Preocupação da sociedade sobre a real estabilidade
e credibilidade das empresas



Corrupção e Fraude

 Em geral, eventos de corrupção são acompanhados
de fraudes ou manipulação contábil de suas
demonstrações contábeis, justamente no intuito de 
ocultar possíveis perdas para a empresa (NEU et al., 
2013; LEHMAN; THORNE, 2015).

 Triângulo da Fraude (Cressey, 1953): pressão, 
oportunidade e racionalização.



Riscos de Fraude

 O desenvolvimento de uma lista de red flags
pode auxiliar na identificação e previsão de
empresas com potencial para deturpar
informações e se envolver em atividades
fraudulentas (LIM et al., 2012)



Riscos de Manipulação Contábil

 Determinadas escolhas são realizadas para iludir
os usuários das demonstrações financeiras
quanto ao real desempenho econômico-
financeiro da empresa por meio do
gerenciamento de resultados, sendo que tal fato
seria fruto de uma atitude oportunista (NARDI;
NAKAO, 2009)



Indicadores econômico-financeiros como Red Flags de
Riscos de Fraude ou Manipulação Contábil

 Statement on Auditing Standards (SAS) nº 99 – AICPA
 Murcia, Borba e Schiehll (2008)
 Hegazy e Kassem (2010)
 Golden et al. (2013)
 Dichev et al. (2016)





RFMCit = β0 + β1C_RCO_FCOit + β2D_ROEit

+ β3D_FCOnegit + β4ROA_ROAsetit

+β5Dp_MBit + β6C_LLit + β7NCG_ATit + 
β8V_DB_ATit + εit



 Questões binárias: 1 a 6
1) Determinação de refazimento e republicação pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM)?
2) Suspensão pela CVM? 
3) Declarada como inadimplente pela CVM?
4) Responde a Processos Administrativos Sancionadores pela 
CVM?
5) Recuperação judicial ou falência?
6) Opinião modificada do auditor independente? 



Modelo de gerenciamento de 
resultados: 
Jones modificado – Dechow et al. (1995)



- Empresas registradas na CVM
- Dados da economática
- Dados públicos nos sítios eletrônicos 
da CVM e da BM&FBOVESPA
- Período de 2008 a 2015





Risco de fraude (RF): Resultados consistentes com
aquelas variáveis explicativas que indicavam uma
situação econômico-financeira ruim para as
empresas.

Manipulação Contábil (DA): Resultados
significativos para indicadores que representavam
uma boa situação econômico-financeira das
empresas.



Limitações: pequeno número de observações e

empresas identificadas na página web da CVM para a
construção do indicador (RF).

Contribuições: ampliação do conhecimento sobre
indicadores econômico-financeiros de riscos de fraude
ou manipulação contábil, visando subsidiar ações
preventivas, aumentando assim a credibilidade da
informação contábil para o mercado financeiro.
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