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RESUMO 

O objetivo deste artigo é explicar o contexto da fraude e seus efeitos 

negativos causados à organização, através de uma análise das demonstrações 

contábeis e de um estudo de caso da empresa italiana Parmalat, que tem em seu 

histórico um caso de fraude na contabilidade interna, no ano de 2004 e a partir daí, 

apresentar conceitos sobre diferentes pontos que envolvem uma boa gestão dentro 

das entidades, intensificando a importância de uma contabilidade transparente, ética 

dos contadores ao exercer sua profissão e destacar quais pontos foram 

desrespeitados dentro do código de ética do contabilista. 

Palavras-chave: Fraude, ética, demonstrações contábeis, transparência. 

INTRODUÇÃO 

           A contabilidade é um instrumento indispensável para a tomada de decisões 

de usuários internos e externos, pois ela tem como objetivo demonstrar a situação 

patrimonial das organizações. É indispensável que entidades sigam os Princípios e 

as Normas Contábeis, para que as informações apresentadas sejam verdadeiras e 

confiáveis, porém, existem pessoas mal intencionadas dentro de empresas, que 

comentem crimes financeiros, distorcendo informações para que a situação da 

empresa seja favorável a seu interesse, dando origem a fraude. 

           A palavra fraude tem origem do latim “fraus” e significa ação praticada de má-

fé, contrabando ou falsificação e adulteração, que em contabilidade significa o 

mesmo que ato intencional de manipulações e adulterações de documentos, 

registros e demonstrações contábeis. 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, fraude pode ser caracterizada por:  

a)      manipulação, falsificação ou alteração de registros ou documentos, de 

modo a modificar os registros de ativos, passivos e resultados; 

b)      apropriação indébita de ativos; 

c)      supressão ou omissão de transações nos registros contábeis; 

d)     registro de transações sem comprovação; e 

e)      adoção de práticas contábeis inadequadas. 



                                                                                                                                          

 

 

 

De acordo com uma pesquisa divulgada pela Kroll, empresa global de 

consultoria de riscos, no último ano a ocorrência de fraudes em empresas brasileiras 

aumentou 37%, mais que a média mundial.  

Os principais efeitos negativos da fraude na contabilidade são o prejuízo 

consequente á sociedade consumidora e má reputação da empresa no mercado, 

exatamente o que aconteceu com grandes empresas que tiveram histórico de fraude 

em sua contabilidade, como a ENRON, ARTHUR ANDERSEN, WORLDCOM, 

XEROX E PARMALAT.  

Problemática de pesquisa 

Como a fraude pode ser identificada dentro de uma organização e quais os 

impactos ela causa para a sociedade e a empresa? 

Objetivo 

Explicar o que significa fraude e seus efeitos negativos causados á 

organização. Analisando o estudo de caso da Parmalat que teve histórico de fraudes 

em sua contabilidade, bem como seus demonstrativos contábeis.  

Justificativa 

O tema escolhido é de extrema relevância para a sociedade, investidores e 

para o ramo contábil. O estudo possibilita a detecção e prevenção de fraude através 

de leis, visto que cada vez mais aumentam casos de fraudes nas empresas. Além 

disso o tema reportado visa mostrar como a fraude pode impactar negativamente 

numa empresa, pois ter uma contabilidade confiável é absolutamente necessário.  

Metodologia da pesquisa 

O artigo foi realizado através de três tipos de pesquisa, a bibliográfica, 

descritiva e com uma análise de estudo de caso. 

O processo de investigação de dados secundários por bibliografia pesquisa 

os acontecimentos que fornecem aos estudiosos, bases sólidas para a elaboração 

de hipóteses e das justificativas dos problemas levantados.   Tais bases sólidas para 

o tema em questão foram coletadas em artigos acadêmicos, teses, trabalhos de 

conclusão de cursos, trabalhos universitários que abordam as empresas em estudo, 

etc. (LIMA, 1997). 

 



                                                                                                                                          

 

 

 

A pesquisa descritiva tem como objetivo, observar, registrar, analisar e 

correlacionar fatos ou fenômenos. Ela busca conhecer e estudar sobre as diversas 

situações e relações que ocorrem na visa social, política, econômica e os diversos 

aspectos do comportamento humano, seja ela individuo sozinha ou grupos e 

comunidades mais complexas. 

Esse tipo de pesquisa é descritiva, conforme Cervo e Bervian (1983, p. 55), 

porque “procura descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um 

fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

características”. 

O estudo de casos é um método de pesquisa que tem várias aplicações, 

dentre as quais se destacam procurar explicar as variáveis causais de determinado 

fenômeno por meio de uma intervenção em uma situação da realidade que é muito 

complexa para ser identificada por meio de um levantamento ou experimento, 

descrever a situação real do contexto no qual está sendo feita a intervenção e pode, 

também, ser usado para estudar e explorar situações da vida real cujos limites não 

estão claramente definidos (PATTON, 1980). 

 

DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL 

  1 PARMALAT  

Em 2004 a empresa Parmalat foi acusada de fraudar o balanço, destruir 

documento e falsificar assinaturas. A multinacional italiana praticou o mais clássico 

dos crimes do colarinho branco que foi maquiar o balanço. A empresa estava 

sobrevalorizando seus bens de forma a obter lucros contábeis mais elevados que os 

verdadeiros forjando resultados satisfatórios. Assim criando uma aparência de 

empresa sólida e com isso conseguiu captar empréstimos de 5 bilhões de dólares, 

porém, os bons números apresentados só existiam no papel fazendo com que a 

organização não conseguisse honrar com as dívidas de milhões de dólares. Por 

conta disso, os balanços começaram a ser analisados de forma minuciosa e a real 

situação da empresa passou a ser conhecida. 

Caso da Fraude ocorrida: 

“O colapso da Parmalat teve início em novembro quando seu auditor levantou 

dúvidas sobre um lucro de derivativos de US$ 135 milhões. Depois de outras 



                                                                                                                                          

 

 

 

evidências de falsificações contábeis, o diretor executivo e fundador da empresa, 

Calisto Tanzi, renunciou em 15 de dezembro. Quatro dias depois, a empresa 

divulgou a carta falsa do Bank of America. Em 23 de dezembro, os investigadores 

italianos informaram que a empresa havia utilizado dezenas de empresas do exterior 

para comunicar ativos não existentes com o intuito de compensar cerca de US$ 11 

bilhões em passivos, acrescentando que a Parmalat poderia estar falsificando sua 

contabilidade há cerca de 15 anos.  

A Parmalat pediu concordata no dia seguinte. Em 27 de dezembro, Tanzi foi 

detido pela polícia. Outros sete executivos foram detidos dias depois. E, em 29 de 

dezembro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA moveu uma ação contra a 

Parmalat, acusando-a de utilizar demonstrações financeiras falsas para fazer com 

que investidores dos EUA comprassem mais de US$ 1,5 bilhão em valores 

mobiliários. 

Os investigadores acreditam que mais de US$ 10 bilhões podem ter sido 

desviados da empresa. Eles estão investigando que papel, se algum, pode ter sido 

desempenhado pelos auditores da empresa, pelas afiliadas italianas da Grant 

Thornton e Deloitte & Touche e por bancos estrangeiros, inclusive o Citibank e o 

Deutsche Bank, que ajudaram a Parmalat a fazer negócios. Entre as alegações mais 

bizarras: um telefonista da Parmalat foi inadvertidamente listado como diretor 

executivo de mais de 25 empresas afiliadas utilizadas para mascarar os problemas 

financeiros da empresa.  

Inicialmente, parecia que o propósito das manobras contábeis era o de 

manter a empresa solvente depois que perdeu fortunas na América Latina, mais do 

que enriquecer diretamente Tanzi e sua família – embora eles certamente tivessem 

interesse financeiro em ver a empresa sobreviver. Nesse sentido, o caso parecia 

diferente de muitos casos americanos, como o da Tyco e da Enron, onde o principal 

objetivo parecia ser enriquecer um punhado de detentores de informações 

privilegiadas. A maioria dos relatos diz que a família Tanzi tinha um estilo de vida 

relativamente modesto considerando o seu patrimônio. Isso não pode ser dito dos 

norte-americanos acusados de malversação, como o diretor executivo da Tyco, L. 

Dennis Kozlowski, que costumava dar festas milionárias para a alta sociedade 

internacional.  



                                                                                                                                          

 

 

 

Na segunda semana de janeiro, no entanto, foram publicadas reportagens 

afirmando que a família Tanzi na verdade beneficiou-se diretamente de algumas 

atividades impróprias. Os investigadores disseram que o ex-diretor financeiro da 

empresa informou que a fornecedora sueca de embalagens da Parmalat, a Tetra 

Pak, havia pagado milhões em propinas para os Tanzis. E os promotores disseram 

que Tanzi admitiu ter transferido cerca de US$ 620 milhões da Parmalat para a 

agência de viagens da família.  

Como os casos americanos, o escândalo da Parmalat suscitou questões 

sobre como a empresa pôde mascarar seus números por tanto tempo sem ajuda de 

fora. Os auditores, diz Mittelstaedt, deveriam, no mínimo, ter falado com o Bank of 

America para verificar se ele estava com os US$ 4,9 bilhões afirmados pela 

Parmalat. 

Os investigadores estão examinando se o Bank of America estava de alguma 

maneira envolvido na falsa afirmação, embora o banco diga que não estava. Não é 

razoável esperar que o banco vasculhe o mundo todo para ver se alguém está 

usando seu nome de modo impróprio, observa Mittelstaedt, acrescentando, no 

entanto, que as empresas que subscreveram as ofertas de títulos e ações da 

Parmalat deveriam ter investigado o suficiente para saber que a empresa não podia 

comprovar suas demonstrações financeiras.” 

Fonte:http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=719&language=portuguese 

  

           2 O CÓDIGO DE ÉTICA DO CONTADOR E O CASO PARMALAT 

     2.1 FALTA DE ÉTICA NO COMPORTAMENTO DAS EMPRESAS 

Quando se fala sobre escândalos empresariais como, fraude, sonegação, 

falsificação e entre outros, é visível a falta de ética nesse comportamento das 

empresas. E o departamento contábil de qualquer entidade tem por obrigação ser 

ético, pois é de extrema importância lincar ética a contabilidade, em que os bens 

mais valiosos para uma organização são a credibilidade e o reconhecimento das 

mesmas. 

O código de ética do contabilista estabelece o seguinte: 

“Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, 
observada a legislação vigente e resguardados os interesses 

http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=719&language=portuguese


                                                                                                                                          

 

 

 

de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da 
dignidade e independência profissionais.” 

“Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício 
profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público, 
ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por 
autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais 
de Contabilidade;” 

Art. 2º. São deveres do Profissional da Contabilidade: (6) I – 
exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e 
capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, em 
especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, e resguardados os interesses de 
seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e 
independência profissionais; (6) 

 

A Parmalat agiu de forma desonesta, ferindo gravemente o código de ética no 

que diz respeito à transparência dos dados divulgados ao investidor, causando um 

prejuízo de aproximadamente 14 bilhões de euros. E a contabilidade tem grande 

culpa nisso, porque ela vai muito além do que apenas lidar com informações e 

registros, ela engloba a análise e a interpretação dos dados obtidos. O que, para 

melhor desenvolvimento em um processo de gestão, é indispensável.  

 

            3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

            3.1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PARMALAT 

            A maioria das dívidas da Parmalat era em dólares, fazendo com que 

aumentasse a cada alta da moeda. Ela é uma empresa que incessantemente 

trabalhou a questão de uso do capital de terceiros, de forma que no ápice da crise 

seus credores notando a impossibilidade de pagamento, passaram a não financiar 

mais créditos a ela e sem financiamentos não era permitido pagar seus 

fornecedores, logo sem pagamento, os fornecedores bloquearam o fornecimento de 

matéria prima e por fim sem matéria prima não havia produção, receitas e nem 

pagamento de contas.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

 

 

 

TOTAL DO BALANÇO PATRIMONIAL 

 

                                              Fonte: Adaptado com base nos sites da Parmalat e CVM 

 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 

                                          

                                               Fonte: Adaptado com base nos sites da Parmalat e CVM. 

ÍNDICES 

Índices Fórmula 2004 2003 2002 2001 

Estrutura de Capital           
Participação de Capitais de Terceiros CT/PT 437% 194% 122% 59% 

Composição do endividamento PC/CT 38% 61% 66% 59% 

Imobilização do Patrimônio Líquido AP/PL 299% 165% 122% 116% 

Imobilização de recursos não correntes AP/(PL+ELP) 81% 94% 86% 93% 

Liquidez           

Liquidez Geral (AC+RLP)/CT 0,54 0,67 0,82 0,73 

Liquidez Corrente (Circulante) AC/PC 0,66 0,6 0,65 0,97 

Liquidez Seca (AC-EST)/PC 0,44 0,34 0,4 0,58 

Rentabilidade           

Giro do Ativo V/AT 0,53 1 0,87 0,81 

Margem Líquida LL/V -36% -18% -14% -5% 

Rentabilidade do Ativo LL/AT -19% -18% -13% -4% 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido LL/PL -102% -52% -28% -7% 

                                              

                                                      Fonte: Adaptado com base nos sites da Parmalat e CVM. 

A Parmalat aumentou excessivamente seu endividamento de 59%, em 2001, 

para 437% em 2004, tendo assim que depender de capitais de terceiros para nivelar 

suas contas. Em 2004 alterou o perfil de sua dívida, de forma que as dívidas de 

curto prazo, que eram 59% em 2001, passaram a ser de 38% em 2004, aumentando 

seu prazo para pagamento das mesmas. O grau de imobilização do Patrimônio 

Total do Ativo/Passivo 1.206.987,00 1.331.008,00 1.528.815,00 1.398.211,00 

  Descrição da Conta  31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002 31/12/2001 

 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços  635.225,00 1.335.481,00 1.324.735,00 1.127.027,00 

 Custos de Bens e/ou Serviços Vendidos  -548.858,00 -960.550,00 -897.623,00 -736.296,00 

 Resultado Bruto  86.367,00 374.931,00 427.112,00 390.731,00 

 Despesas/Receitas Operacionais  -200.712,00 -445.665,00 -433.109,00 -339.146,00 

 Resultado Operacional Antes Res. 

Financeiros   
-114.345,00 -70.734,00 -5.997,00 51.585,00 

 Receitas Financeiras  746        -    61.857,00 41.990,00 

 Despesas Financeiras  -99.667,00 -118.715,00 -192.760,00 -90.991,00 

 Resultado Operacional  -213.266,00 -189.449,00 -136.900,00 2.584,00 

 Resultado Não Operacional  -14.951,00 -46.238,00 -55.087,00 -63.837,00 

 Resultado Antes Trib./Participações  -228.217,00 -235.687,00 -191.987,00 -61.253,00 

 Provisão Para IR e Contribuição Social              -                 -                 -                 -    

 IR Diferido               -                 -                 -                 -    

 Part./Contribuições Estatutárias               -                  -                 -                 -    

 Lucro/Prejuízo do Exercício  228.217,00 235.687,00 191.987,00 -61.253,00 



                                                                                                                                          

 

 

 

Líquido que era de 116% em 2001, subiu para 299%, em 2004, absorvendo assim 

todo o patrimônio líquido e ainda uma significativa parcela de capital de terceiros.  

 Com esse longo aumento da imobilização de patrimônio líquido a empresa 

ficou sem Capital Circulante. A imobilização de recursos não correntes mostrou de 

forma elevada, comprometendo a parcela de Capital Circulante Líquido. Por não ter 

Capital Circulante Próprio o índice de liquidez geral, que não era favorável caiu de 

0,73, em 2001, para o valor mínimo de 0,53, em 2004. Já à liquidez seca a empresa 

mostrou um pequeno avanço de 2003 com 0,34 para 2004 com 0,44, mesmo assim 

não foi uma melhora significativa.  

   A margem líquida também é decrescente. Devido a estes fatos, a 

rentabilidade do ativo decresce quase que de 2 para 1 e como os índices de 

rentabilidade são negativos a empresa nunca conseguiria dobrar seu patrimônio 

líquido. 

          A Parmalat caiu em um ciclo vicioso de maus resultados. Como previsto, em 

companhia da crise, veio o declínio da Parmalat. Sua rentabilidade veio caindo 

drasticamente com menor valor em 2004, tal fato se deve a dedução da capacidade 

produtiva por falta de matéria prima vinda dos fornecedores. E por fim os índices de 

estrutura de capital que também estão consideravelmente ruins, entretanto poderiam 

receber uma análise positiva, em que uma empresa endividada decorre da 

necessidade de buscar recursos de terceiros que podem ser pagos de forma que o 

dinheiro investido possa geras fluxos de caixa positivos e então melhorar a saúde da 

empresa. É importante destacar que a empresa, super avaliou seus bens 

 

            3.2 EFEITOS NEGATIVOS DA FRAUDE NA PARMALAT 

A empresa de laticínios falsificou números em sua contabilidade para que 

apresentasse um resultado mais saudável do que realmente eram, onde houve a 

participação da diretoria e do próprio fundador da empresa.  

Geralmente, as fraudes provocam grandes perdas financeiras, causam clima 

de insegurança entre os funcionários e a chefia, além de outras consequências mais 

devasta. No caso da Parmalat apareceram mais de cinco pedidos de falência na 

Justiça Brasileira e a queda da empresa teve sério impacto sobre os acionistas, 

trabalhadores, o setor leiteiro, e sobre os consumidores em geral.  



                                                                                                                                          

 

 

 

Na época 1.200 funcionários ficaram sem receber seus salários, algumas 

unidades pararam de produzir por falta de matéria - prima. Além de diversas ações 

judiciais, a empresa não conseguiu pagar a primeira parcela da divida pela recompra 

das ações e tentou renegociar o prazo. A Parmalat teve os negócios em ações 

suspensos na Bolsa de Valores. A empresa fazia parte de um trio das maiores 

marcas conhecida do mundo, a Nestlé e a Danone faziam parte deste número.  

 

CONCLUSÃO  

O objetivo deste trabalho foi explicar o conceito de fraude e demonstrar os 

efeitos negativos de tal atividade, dentro da contabilidade da empresa Parmalat. 

Baseamos-nos nas informações pesquisadas e analisadas, através de estudo de 

caso e demonstrativos contábeis.  

Ao analisar o estudo de caso, do qual informava toda a ação fraudulenta da 

empresa, podemos concluir que a empresa infringiu o código de ética, além de afetar 

seus funcionários a empresa prejudicou também seus investidores que acreditaram 

nos números informados, comprometendo ainda sua imagem no mercado.  

A realização do presente estudo proporcionou uma maior compreensão das 

possíveis consequências de uma atividade fraudulenta. Espera-se que o presente 

artigo contribua para o desenvolvimento de novos conceitos e auxiliem futuras 

pesquisas fundamentadas nos aspectos de fraude contábil, visto que é um assunto 

complexo e de grande importância.  

Concluímos ainda que é visível o beneficio de ter uma contabilidade 

transparente e confiável dentro das entidades e indispensável para um 

desenvolvimento financeiro saudável, através de isso obter credibilidade e 

reconhecimento para obtenção do sucesso e crescimento da empresa.   
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