HERANÇAS PEDAGÓGICAS DA LAVA-JATO

Aldemar MAIA NETO
Policia Federal do Brasil
(Brasil)

Franciele MACHADO DE SOUZA
Universidade Federal do Paraná
(Brasil)

Luiz PANHOCA
Universidade Federal do Paraná
(Brasil)

Sérgio BORGES
Universidade Federal do Paraná
(Brasil)

RESUMO:
As proposições deste artigo baseiam-se no Modelo de Hipocrisia
Organizada e neste enforque tenta-se projetar, as “Heranças pedagógicas da
Lava-jato”. A questão é identificar as informações que criam valor no longo
prazo não só no conteúdo de relatório, mas também nos princípios básicos que os
sustentam, como foi sua elaboração e a maneira pela qual a informação é
apresentada. Contata-se algumas contradições que possibilitam essas ações: (i)
econômica e social, as desigualdades sociais entre tantos; (ii) geopolítica, guerras
descentralizadas, territórios delimitados e dominados pela criminalidade; (iii)
ideológica, o questionamento da democracia, as arremetidas xenofóbicas e
racistas; (iv) política, a corrupção nascida da fusão do político e do financeiro, a
desconfiança em relação à política que abala a autonomia dos cidadãos e das
instituições.
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INTRODUÇÃO
A Modernidade separou o Estado da Igreja, distinguiu e deu autonomia
aos poderes das nações, em seu curso evolutivo desemboca hoje na
financeirização que aprofunda as desigualdades, , o desejo de acumulação de
riquezas e poder insaciável estão, refletidas na subordinação dos Estados pela
classe financeira, e como consequência a constatada corrupção política, nascida
da fusão do político e do financeiro (Adorno, 1973; Adorno, 1973; Bauman,
1999; Bourdieu, 1997; Castells, 1999: Giddens, 1991).
A desconfiança política abala a autonomia de cidadãos e instituições
torna premente uma proposta contrária à temporização, proposta de nova
transição, quebra de paradigma. Uma das dificuldades que se vislumbra é a
articulação entre a resistência e um projeto alternativo. É preciso redefinir e
estabelecer uma nova relação que supere a hegemonia e a financeirização do
político e dos valores garantidos pela Constituição. No Brasil, uma das ações
desta volta à legalidade e aos princípios da Republica, é a investigação
denominada Lava Jato. Na verdade, a filosofia da ação desta operação, ainda em
curso, é difícil de ser categorizada. Dessa forma o que se pretende mostrar neste
artigo são as possíveis consequências “heranças” e as lições aprendidas

“pedagógicas” que esta operação possibilita. O enfoque que conduz a elação do
texto é a accountability e os princípios contábeis e as orientações do Global
Report Initiative.
O crescimento da importância de questões sócio e ambientais aumentou
a necessidade de as organizações comunicarem de forma consistente e confiável
suas ações às partes interessadas, haja vista que essas, de alguma maneira
contribuem para o sucesso das organizações (Hahn & Kühnen, 2013).
Pelo seu caráter interdisciplinar, analisada no âmbito das organizações,
a accountability não é um assunto específico, deve estar inserida na cultura da
entidade, ou seja, a organização dever estar totalmente engajada (Carvalho,
2016).
A teoria da divulgação se baseia em evidências empíricas e modelos de
análise, o objetivo principal dessa teoria é explicar o fenômeno da divulgação
das informações financeiras (Murcia & Wuerges, 2011). Entretanto, não há uma
teoria da divulgação abrangente ou integrada, dada a inexistência de um
paradigma central que delimite as pesquisas nesta área (Dye, 2001), e que essa
teoria, que Verrecchia (2001)., delimita como teoria da divulgação voluntária.
A teoria da divulgação voluntária aborda o desenvolvimento da teoria
da divulgação, trazendo a divulgação como um método endógeno, ou seja, são
considerados os estímulos que os gestores ou as empresas têm para divulgar as
informações. Verrecchia (2001), descreve os modelos matemáticos
desenvolvidos pela teoria para explicar e prever fenômenos relacionados ao
disclosure.. Para Verrecchia (2001) e Murcia e Wuerges (2011), os gestores
possuem diversos incentivos pessoais nas escolhas dos procedimentos de
disclosure. Segundo Watts e Zimmerman (1986, 1990), antes de tomar uma
decisão contábil, os gestores avaliam os possíveis impactos no seu próprio bemestar.
Para Murcia e Wuerges (2011) e Verrecchia (2001), as empresas que
optam por um maior nível de disclosure voluntário, tendem a gerenciar menos
seus resultados. O embasamento teórico dessa hipótese é a ideia de que um
maior nível de transparência corporativa é benéfico aos usuários externos pois
reduz a assimetria informacional (Healy & Palepu, 2001), enquanto que um
maior nível de gerenciamento de lucros é prejudicial aos usuários, pois enviesa
as demonstrações contábeis (Grossman & Stiglitz, 1980). As organizações não
estão só frente ao atendimento das demandas de bens e serviços, mas também,
face à maneira de como elas produzem esses bem e serviços.
A hipocrisia das organizações vem sendo pesquisada desde os trabalhos
de Meyer e Scott (1983), Thomas, Meyer, Ramirez e Boli (1987) e de Tinker e
Neimark (1987).
A questão não se resume a criar relatórios, mas identificar as
informações que criam valor no longo prazo (Adams, 2015). Na visão de longo
prazo do International Integrated Reporting Committee (IIRC) devem ser
divulgados não só o conteúdo do relatório, mas também os princípios básicos
que o sustentam, como foi sua elaboração e a maneira pela qual a informação é
apresentada (International Integrated Reporting Committee [IIRC], 2011; 2013;
2016).
Questiona-se os Corporate Social Responsibility (CSR) quanto aos
valores das organizações (Meyer & Scott 1983; 1994; Thomas et al. 1987), aos
limites no seu âmbito (O'Dwyer, Unerman, & Hession, 2005; Jupe, 2007),
hipócritas (Aras & Crowther, 2009), como ferramenta de legitimidade (Cho,
Michelon, & Patten, 2012; Milne & Gray, 2013),que são meios para garantir os

interesses unilaterais (Cho, 2009; Milne & Gray, 2013; Tinker & Neimark,
1987), superficiais (Mintzberg, 1983; Porter & Kramer, 2006), ou maneiras de
ludibriar e esconder (Cloud, 2007; Deetz, 1992; Newell, 2008), ofuscar e
racionalizar um fraco desempenho social e ambiental (Cho, Roberts, & Patten,
2010).
As propostas deste artigo baseiam-se no Modelo de Hipocrisia
Organizada de Brunsson, (2007 e Abrahamson e Baumard, 2009). Sob este
enforque tenta-se projetar, a partir da construção teórica, as “Heranças
pedagógicas da Lava-jato”, em identificar um possível legado ou as
possibilidades futuras a partir de discrepâncias e da dialógica entre as decisões e
as ações, a partir da noção de que as diferenças dicotomias permitem certa
flexibilidade na gestão das demandas em conflito com stakeholders
(Abrahamson & Baumard, 2009; Cho, Laine, Roberts, & Rodrigue, 2015). A tese
aqui construída é que as fachadas organizacionais vão além de um modelo de
fachada unitária, racional, progressiva ou de reputação que servem para
propósitos organizacionais e para além da legitimidade social.
As hipótese para a construção das “Heranças pedagógicas da lava-jato”
são: (i) existe um modus-operandi descoberto na operação lava-jato; (ii) a
importância da colaboração premiada como redução de escopo de quesitos e
forma de investigação de fraudes; (iii) a constatação de “lavagem de dinheiro”,
transferências em espécie das empresas e disponibilidade de recursos entre os
atores públicos, políticos organizações do setor privado; (iv) as auditorias e
governança foram úteis no processo de apuração da corrupção; (v) é preciso
repensar as regras e relações do setor financeiro diante de saques e
movimentações bancárias vultuosas.
Esse estudo se justifica, pelo fato de posicionar a empresa no contexto
sócio institucional em que opera. Esse posicionamento permite o delineamento
de expectativas sobre como a organização define e executa fachadas racionais,
progressistas e de reputação em relação ao conflito de demandas dos
stakeholders em matéria de sustentabilidade.
O conceito de responsabilidade social corporativa accountability, é um
conceito ambíguo, heterógeno, suas práticas discrepantes e dissonantes na
sociedade e na academia (Cantó-Milà & Lozano, 2009; Guthey & Morsing,
2011; Matten & Moon, 2008), um campo instável de exploração (Lockett, Moon,
& Visse, 2006), onde ideais, padrões e metas continuamente evoluem (Gilbert,
Rasche, & Waddock, 2011), seu conceito sofre críticas (Banerjee, 2008; Bartlett
& Devin, 2011; Woolfson & Beck, 2005), e apresentam diferenças significativas
entre o discurso e a prática (Malsch, 2013; Spar & La Mure, 2003).
Sustentabilidade e accoutability remetem aos princípios e valores e é o que
determina a filosofia da ação das entidades.
Uma das medidas discutidas para gerar mais crédito ao conceito de
accountability, é a Operação Lava-jato ainda em andamento neste ano de 2017.
Com isso, gera-se a obrigação de comunicação às autoridades competentes
quando descobrirem, no exercício de suas funções, desvios de leis e
regulamentos, assim como práticas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão
fiscal.
Pesquisas nos relatórios de sustentabilidade mostram que estes se
baseiam na teoria da legitimidade (Gray, Kouhy & Lavers, 1995), e se
fundamentam na noção de que existe um contrato implícito entre as organizações
individuais e a sociedade onde operam (Cho et al., 2010).

Os Relatórios de sustentabilidade instigaram um corpo substancial de
pesquisas que exploram as características deste fenômeno contemporâneo (Gray,
2002; Owen, 2008; Parker, 2005). Em termos gerais, o interesse nos CSR é
impulsionado principalmente pela preocupação dos stakeholders sobre os
impactos das organizações no ambiente social e natural (Adams & Narayanan,
2007; Ballou, Heitger, & Landes, 2006; (Bebbington, Larrinaga, & Moneva,
2008). Este trabalho alinha-se com os estudos anteriores realizados por Cho et al.
(2015, Christensen, Morsing, e Thyssen, (2013) e explora o envolvimento das
organizações com a hipocrisia organizada e a adoção de fachadas
organizacionais.
As divulgações podem ser explicadas em parte pela sua natureza
voluntária, não regulamentada dos relatórios de sustentabilidade (Boiral, 2013;
Merkl-Davies & Brennan, 2007) e, além de promover os interesses individuais
ou coletivos das empresas, apresentam os arranjos estruturais destas com a
sociedade (Malsch, 2013; Spence, 2009).
Cho et al. (2015), afirmam que o mercado é o árbitro final das
definições de responsabilidade social corporativa e seu julgamento é
determinado em última instância por termos econômicos, não cabendo a uma
empresa ou país, padronizar as normas de sustentabilidade em uma base
unilateral. Malsch (2013) e Spence, Husillos, e Correa-Ruiz (2010), afirmam que
esta desregulação está aquém de gerar uma séria mudança na maneira em que as
responsabilidades sociais e ambientais das empresas são vistas pela sociedade.
Neste sentido, a ideia de que as organizações desenvolvem e mantem
fachadas e se envolvem em hipocrisia são fundamentais para fornecer uma
perspectiva alternativa dos diálogos e ações corporativas (Abrahamson &
Baumard, 2009; Brunsson, 2007).
REVISÃO DA LITERATURA
Os gestores são impelidos a desenvolver estratégias destinadas a melhor
atender seus contratos implícitos com a sociedade (Barnett, 2007; Mitchell, Agle,
& Wood, 1997). Esta situação complexa coloca o gestor em um posicionamento
moral precário. Estratégias de gestão atendem a diferentes stakeholders, e as
decisões devem ser aquelas necessárias para a manutenção da legitimidade, (Cho
et al., 2015; Simons, 2002).
Para (Brunsson, 2002, 2007), as organizações muitas vezes respondem
às demandas conflitantes envolvendo-se na hipocrisia organizada. Hipocrisia,
para Brunsson, (2007, p. 113), é “uma resposta a um mundo em que os valores,
ideias, ou as pessoas estão em conflito” [...] “uma forma de manipulação de
conflitos, devolvendo inconsistências entre a fala, as decisões e as ações”
(Brunsson, 2007, p. 115). Segundo Lipson (2007) uma organização pode ser
acusada de hipocrisia por não agir de acordo com os ideais que defende.
Gray et al. (1995), mostram que os relatórios de sustentabilidade das
empresas baseiam-se na teoria da legitimidade. Existe um contrato implícito
entre as organizações individuais e a sociedade onde operam (Chen & Roberts,
2010), sobrevivência de uma organização depende da sua capacidade para
satisfazer as expectativas da sociedade no cumprimento deste contrato implícito
(Cho etal., 2015).
As divulgações dos relatórios são estratégicas para fins de fachada e de
gestão da imagem e sua natureza voluntária, não regulamentada (Boiral, 2013;
Merkl-Davies & Brennan, 2007). Divulgações seletivas, incompletas,

tendenciosas, levam os stakeholders a avaliações erradas das organizações,
promovem os interesses individuais e coletivos (Malsch, 2013; Spence, 2009),
seu julgamento é determinado em última instância por termos econômicos (Cho
et al., 2015).
Malsch (2013), relata que os padrões de relatórios e avaliações de
desempenho estão muito aquém de gerar uma séria mudança na maneira que as
responsabilidades sociais e ambientais da empresa são vistas pela sociedade.
Spence et al. (2010), também argumentam que o papel do vigente sistema
socioeconômico, é muitas vezes deixado de lado nas pesquisas em contabilidade
social e ambiental.
Discrepâncias entre a fala corporativa e suas ações são problemáticas,
sem accoutability e sem uma comunicação confiável inibe a sociedade ao avaliar
as atividades sociais e seus impactos e a ideia de que as organizações
desenvolvem e mantem fachadas e se envolvem em hipocrisia são fundamentais
para fornecer uma perspectiva alternativa dos diálogos e ações corporativas,
sendo que estas subestruturas são muitas vezes expostas pela organização e
podem ser identificadas como fachadas organizacionais (Abrahamson &
Baumard, 2009; Nystrom & Starbuck, 1984).
Abrahamson e Baumard (2009) definem uma fachada organizacional
como “uma fachada simbólica erguida pelos gestores destinados a tranquilizar os
seus stakeholders da legitimidade da organização” (p. 437) e utilizada para servir
ao objetivo de criar legitimidade organizacional aos olhos dos stakeholders.
A organização elabora uma fachada relativamente estável (Cho et. al.,
2015), que ressoa com concepções da Teoria da Legitimidade (Lindblom, 1994).
Teorias recentes observam que, a fachada de uma organização não é unitária,
mas tem várias facetas que servem a diferentes stakeholders.
Para Abrahamson e Baumard (2009), Cho et al. (2015) as empresas só
se envolvem com questões ambientais e sociais em um nível simbólico, omitindo
informações negativas e destacando os impactos positivos, uma atividade crucial
para o desenvolvimento da fachada reputação da organização. O discurso
corporativo, decisões e ações se concentram em fornecer: (i) racionalidade,
economicamente sustentável; (ii) reputação, sensível à sociedade e ao meioambiente; (iii) progressista, que privilegia a inovação e a reforma social e
ambiental, a utilização de novas tecnologias a evidência de filantropia, cidadania
corporativa e um compromisso de cuidar do meio-ambiente e os menos
afortunados.
Para Brunsson (2007), a chave para manter essas três fachadas decisões
e ações de forma counter-coupled para satisfazer as demandas em conflito dos
stakeholders é colocar esses discursos de forma paralela, envolvendo-se em
hipocrisia organizada. Dessa forma, esta pesquisa busca elucidar como a
hipocrisia organizada e fachadas organizacionais podem ser utilizadas para
melhorar a compreensão das práticas empresariais investigadas pela Lava-Jato.
Para Brunsson (2002) o discurso, as decisões e as ações são três
instâncias dominantes de uma organização. Abrahamson e Baumard (2009)
discutem as três fachadas específicas e relevantes: fachada racional; fachada
progressiva; e a fachada da reputação. Cada fachada é uma subestrutura
organizacional, rotulada formalmente ou representada como uma coleção de
discursos, decisões e ações utilizadas para gerenciar demandas conflituosas dos
stakeholders.
A fachada racional é a chave para a legitimidade do mercado, a
racionalidade na tomada de decisões e ações são necessárias para atender normas

de comportamento básicos do mercado, torna-se racional para suportar os custos
e sacrifícios no relatório de sustentabilidade de uma empresa (Cho et al., 2015).
A fachada progressiva (Abrahamson & Baumard, 2009) “atende às
normas da racionalidade, e espelham as normas de progresso” (p. 445), mostra os
discursos e as decisões sobre as abordagens para se resolver os problemas
levantados pelos stakeholders, são susceptíveis de produzir ideias positivas que
são reforços positivos das ações (Brunsson, 1990), e têm potencial de acobertar,
omitir, mascarar e resguardar fato de que nada mudou fundamentalmente na
maneira pela qual as prioridades são articuladas, as decisões são tomadas, ou
ações são determinadas (Cho et al., 2015).
A fachada reputação exibe a contabilidade e símbolos retóricos
desejados pelos stakeholders, Abrahamson e Baumard (2009), expressam valores
corporativos, as declarações das empresas da sua missão e códigos de ética, pode
inflar metas alcançáveis, ou a execução realista, a caracterização ou a aparência
de uma organização que pode ser ou não aceitável para determinados grupos de
stakeholders (Cho et al. 2015).
Se a organização mostra inconsistência na combinação destas
instâncias, ou se estas subestruturas estão dissociadas na forma descrita pela
teoria institucional o resultado é a hipocrisia organizada (Brunsson, 2007; Cho et
al., 2015). O modelo de hipocrisia organizada implica que discurso, decisões e
ações são “acoplados” ao invés de “dissociados” ou com “baixo acoplamento”,
geralmente de uma forma que não assumida.
Lipson (2007), explica que falas e decisões compensam ações
inconsistentes e que, as ações compensam as falas ou decisões inconsistentes
chamadas na literatura de counter-coupled, o gerenciamento de conflitos para
pacificar alguns stakeholders com atividades de baixo custo, enquanto se
concentram recursos em ações que atendem as expectativas dos stakeholders
mais poderosos para se erguer fachadas racionais, progressistas e de reputação.
Segundo Brunsson (1989) a hipocrisia permite uma distância física e/ou
cronológica entre discurso, decisões e as ações. Os gestores não admitem que as
suas subestruturas politizadas atuem de forma independente. Fazer isso seria
minar a capacidade da organização para celebrar contratos implícitos e, portanto,
o seu estatuto de legitimidade (Cho et al., 2015).
Tanto a Teoria da Sinalização e o Gerenciamento de Impressão,
dubiamente apontam que a hipocrisia organizada e as fachadas organizacionais
estão associadas com resultados negativos para a sociedade (Cho et al., 2015)
mas que podem de fato dar resultados potencialmente positivos (Abrahamson &
Baumard, 2009; Brunsson, 2007).
Condenar a hipocrisia organizada como imoral é uma reação imediata,
no entanto ela pode gerar oportunidades de mudança que são muito menos
propensas a surgir sem ela, e podem ajudar a sustentar a legitimidade social das
organizações que lidam com conflitos significativos entre os stakeholders
(Brunsson, 2007). Se os discursos das organizações são “mais morais” do que as
suas ações e se por uma singularidade do espaço tempo do discurso, esta
dicotomia for socializada, a consequência mais provável é que o discurso e as
decisões sejam considerados igualmente imorais (Brunsson, 2007).
A hipocrisia organizada e as fachadas organizacionais permitem à
sociedade a oportunidade de se recusar a reconhecer sua cumplicidade, pode
“transmitir potencialidades para a mudança” e ser “alavancas para a melhoria
organizacional” (Abrahamson & Baumard, 2009, p. 451).

Contudo, só porque a hipocrisia organizada e fachadas organizacionais
podem gerar resultados positivos, isso não significa que isso vá ocorrer. Para que
esta possibilidade ocorra o discurso organizacional não deve ser ambíguo e sim
anelar, como aspirational talk, (Christensen et al., 2013).
A OPERAÇÃO LAVA-JATO1
A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de
dinheiro que o Brasil já teve (Ministério Público Federal (MPF), 2016). A
Operação foi deflagrada no dia 17 de março de 2014 a partir de investigações
relacionadas ao Inquérito de 2009 e continua na data do fechamento deste artigo
(março, 2017).
As fachadas organizacionais de diversas empresas alvos da operação
Lava-jato, inclusive da Petrobrás, estão sendo apresentadas em suas diversas
facetas para toda a sociedade após a deflagração da operação. Pode afirmar que
esta é a mais bem-sucedida operação de combate à corrupção no Brasil. A
operação inicia-se no Estado do Paraná, um Estado do Sul do país. Seu foco
principal são quatro organizações criminosas liderada por operadores que atuam
no mercado paralelo de câmbio, denominados “doleiros”. A partir desse grupo,
são encontradas movimentações financeiras com as empresas do setor de
construção e instalações, chamadas no Brasil de “empreiteiras” que mantinham
contratos com a estatal Petrobrás.
O esquema possui diversos formatos, mas o principal e o mais lucrativo
é efetuado mediante a formação de um “cartel” das empreiteiras, para conseguir
vencer as licitações, ou seja, contratos de grandes obras, pagavam propina para
os principais executivos da empresa e agentes políticos. A propina variava de 1%
a 5% do valor final do contrato operacionalizado. O suborno era distribuído
pelos doleiros diretamente em espécie ou em contas no exterior (MPF, 2016).

Fonte: (MPF, 2016)
Figure 1. Esquema de desvios de recursos da Petrobrás.
O nome do caso, “Lava Jato”, decorre do do uso de uma rede de postos de combustíveis e lava a
jato de automóveis para movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações criminosas
inicialmente investigadas. Embora a investigação tenha avançado para outras organizações
criminosas, o nome inicial se consagrou .
1

O governo brasileiro possui maioria das ações da Petrobrás, por
conseguinte exerce seu controle e tem o direito de nomear seu Presidente, e, por
conseguinte nomeia seus diretores. Com base nessa premissa, as diretorias são
indicadas normalmente por partidos políticos com assentos no Congresso
Nacional.
Baseada em um órgão investigativo integrante do eixo executivo dos
Poderes, a Polícia Federal e suplementada pelo Ministério Público Federal, esta
operação, ainda em andamento após suas inúmeras fases, coloca em
questionamento alguns valores e corrobora outros, atuando no seio do Modelo de
Hipocrisia Organizada.
A operação Lava Jato começou em 2009 com a investigação de crimes
de lavagem de recursos relacionados ao ex-deputado federal José Janene, em
Londrina, no Paraná. Além do ex-deputado, estavam envolvidos nos crimes os
doleiros Alberto Youssef e Carlos Habib Chater. Considerações finais
O modelo de hipocrisia organizada implica que discurso, decisões e
ações são “acoplados” ao invés de “dissociados”, geralmente de uma forma não
assumida.
Contata-se algumas contradições possibilitam essas ações: (i)
econômica e social, as desigualdades sociais entre tantos; (ii) geopolítica, guerras
descentralizadas, territórios delimitados e dominados pela criminalidade; (iii)
ideológica, o questionamento da democracia, as arremetidas xenofóbicas e
racistas; (iv) política, a corrupção nascida da fusão do político e do financeiro, a
desconfiança em relação à política que abala a autonomia dos cidadãos e das
instituições.
A construção de um projeto alternativo que inspire as políticas
dominantes, e atente para a financeirização que conseguiu subordinar os Estados
e que aprofundou as desigualdades, a classe dos muito ricos ficou mais restrita,
as classes médias incharam, mas a precarização atinge uma parte dela tornando-a
insegura, o desejo de acumulação de riquezas e poder insaciável, a restaurar a
confiança na regulação e da justiça e das instituições democráticas
A “herança” deve ser pesquisada em outros trabalhos para uma de
transição contrária a uma proposta de temporização, a quebra de paradigmas.
Uma das dificuldades é a articulação entre a resistência e o projeto alternativo. É
preciso ainda redefinir o ciclo virtuoso, cavar masmorras aos vícios e efetivar
batalhas por valores e isso passa por: (i) questionamento da hegemonia cultural,
(ii) instrumentalizar e evitar o poder da elite antiga ou nova a partir das
revoluções em marcha (Direitos das Mulheres, Direito dos povos. Revolução
Ecologia, Revolução Digital e aqui toda ciência e todo o conhecimento). É
preciso resgatar os valores das pessoas, estabelecer uma nova relação que supere
a hegemonia e a financeirização do político e a financeirização dos valores
embutidos na constituição.
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