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Resumo:
Observa-se a necessidade do Estado comandar algumas áreas para que não haja a perda do controle,
especialmente áreas que possuem envolvimento financeiro. Na década de 1950 não era diferente, foi
em um ato de busca ou recuperação do controle de um setor de suma importância para a nação, que o
então presidente Getúlio Vargas assinou a lei nº 2.004 que criava a Petrobrás, trazendo para o Estado o
controle da extração e refino do petróleo, área econômica fundamental para a tomada de decisão.
Outro aspecto que se destaca quando se relaciona os Estado e as principais áreas da economia ou
financeiras é a corrupção, sabe-se que a corrupção não é algo novo ou inventado pelos políticos
brasileiros, existem estudos que remetem a tempos longevos da história, mostrando que de certa forma
o ser humano na essência é corruptível. Pra finalizar tem-se a denominação de mercado financeiro,
suas normas e diretrizes, quem cria e quem supervisiona, onde o agente que possui maior contato com
as empresas são os operadores do sistema financeiro, geralmente bancos e instituições de valores.
Ainda demonstrará como esses três pontos estão interligados, como a corrupção diminui o valor de
mercado de uma grande companhia nacional em pouco tempo.
Palavras chave: Petrobrás, corrupção, mercado de ações, oscilação do valor de mercado.

Fluctuation of the stock market of Petrobras at Bovespa in the “Lava
Jato” operation time
Abstract:
Exist the necessity for the state to command some areas so there is no loss of control,
especially areas that have financial involvement. In the 1950s it was no different, it was an act
of search or control the recovery of a sum sector importance to the nation, the then president
Getulio Vargas signed Law No. 2004 that created Petrobras, bringing the state control
extraction and oil refining, key economic area for decision making. Another aspect that stands
out when relating the State and the main areas of the economy or financial is corruption, it is

known that corruption is not something new or invented by Brazilian politicians, there are
studies that refer to ancient times of history, showing that in a way the human being in
essence is corruptible. To conclude there is the financial market denomination, its rules and
guidelines, creator and oversees, where the agent has more contact with the companies are the
operators of the financial system, usually banks and values of institutions. Also demonstrate
how these three points are intertwined, as corruption diminishes the market value of a large
national company in a short time.
.
Key-words: Petrobras, corruption, stock market, fluctuation of the market value.

1 Introdução
Foi através da assinatura da Lei da criação da Petrobrás em 1953 pelo presidente do Brasil
Getúlio Vargas que se iniciou a história dessa grande companhia estatal brasileira, essa Lei
veio de encontro ao grande conflito de interesse que perdurava por três décadas pelo controle
da produção e distribuição do petróleo no Brasil entre o Estado, o capital estrangeiro e
também o setor empresarial privado nacional. Esse embate que durou quase 30 anos só
findou-se com a redação final da Lei nº 2004/53 em 21 de setembro de 1953, que autorizou a
criação da sociedade por ações Petróleo Brasileira S. A. (PETROBRÁS), onde ficou
determinado que o comando acionário ficasse com o Estado (que perdura até hoje).
Devido à importância do nascimento de uma companhia deste porte houve inclusive a
necessidade da criação de escolas técnicas próprias para essa área de atuação, devido à falta
de mão obra especializada para essa tarefa (exploração de petróleo em águas profundas),
profissional como geólogos, geofísico e geoquímico começaram a ser desenvolvidos pela
própria empresa ou por intermédio dela, no Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de
Petróleo (CENAP), fundado em 1954.
Sabe-se que a corrupção não é uma atividade nova, não surgiu nos últimos anos ou mesmo
décadas, existem documentos e fatos históricos que trazem à tona a presença deste mal em
vários momentos da história da humanidade, senão em toda ela. Porém o que se observa é que
em alguns momentos ela se torna mais evidente, mais exposta inclusive para pessoas leigas,
que por vezes passam despercebidas pela corrupção.
Cabe aqui também ressaltar que o Brasil, especificamente nas últimas décadas tem se
mostrado muito suscetível à corrupção, devido a imensos e contínuos casos deflagrados e
descobertos tanto por Polícia Federal como pelo Ministério Público. Porém é importante
salientar que a corrupção não é composta apenas pelo agente corrupto, mas também pelo
corruptor, ou seja, para que alguém venda algo ilegal, existe necessariamente alguém que
compre e assim se configure a ilegalidade do ato.
Sempre que se pensa em “ações” ou mesmo em valor de mercado, a primeira coisa que vem a
cabeça deve ser bolsa de valores, fato esse que não está completamente errado, pois é
exatamente essa instituição que mantém o contato direto entre compradores e vendedores de
ações das empresas, e devido a indicadores fornecidos por ela na mídia acaba sempre sendo o
centro das atenções do mercado financeiro. Porém o sistema financeiro e as normas que
regem toda essa engrenagem econômica é bem maior que isso. Comecemos pelo Sistema
Financeiro Nacional (SFN), órgão máximo que coordena todo o sistema, cabe a ele
determinar quais são as regras para a troca de valores entre os ofertantes finais e os tomadores
finais, fazendo com que o dinheiro mude de mão e a economia se desenvolva sempre sob
controle e mantendo o país em conformidade com sistemas internacionais de inflação.

2 História da Petrobrás
Conforme Dias (2002), antes da década de 1950 não era possível dizer que existiam produção
e refino de petróleo no Brasil, pois o que havia eram apenas pequenos alambiques que faziam
beneficiamento de querosene, até esse momento o Brasil dependia exclusivamente da
exportação de petróleo e seus derivados, principalmente dos Estados Unidos, que desde o
século anterior já utilizavam técnicas de refino de petróleo. No Brasil apenas em 1938 foi
criado o primeiro órgão federal que visava gerenciar quem fazia refino ou quem por ventura
pensasse em fazer no futuro, era o Conselho Nacional do Petróleo (CNP).
O último período que antecedeu a lei da Petrobrás que se estendeu de 1946 a 1953, nesse
período houve o início, mesmo que de forma desproposital, da entrega do refino de petróleo
no Brasil a iniciativa privada, aproveitando-se da deposição do presidente Getúlio Vargas em
outubro daquele ano (1946), o então gestor da CNP Alberto Soares Barbosa liberou, de forma
cautelosa a criação de empresas privadas que concorressem com a estatal, dentro é claro de
normas pré-estabelecidas pela própria CNP, como processo tecnológico aplicado e
principalmente o preço a ser adotado e a capacidade de refino diária de cada unidade
particular que por ventura fosse criada.
Segundo Dias (2002) no período que sucedeu a promulgação da Lei da Petrobrás pelo
presidente Getúlio Vargas apresentou uma retração considerável nos negócios de petróleo no
Brasil, parte em repúdio pela estatização por parte dos grandes conglomerados internacionais
(especialmente os americanos), que queriam realizar essas operações aqui no Brasil, e parte
pela própria iniciação do processo da empresa, era a primeira vez que o Brasil realmente
comandava esse processo de forma individual (mesmo que fosse com ajuda de grandes
empresários brasileiros conforme citado acima).
Ainda segundo o autor, foi apenas no final da década de 1950 que a Petrobrás realmente
começou a participar ativamente do refino e comércio de óleo cru e seus derivados, vale
salientar que a área comercial não fazia parte do monopólio estipulado pela lei, porém após a
criação da Petrobrás houve a criação do ECOPE (Escritório Comercial de Petróleo e
Derivados), que seria comandado pela Petrobrás, portanto mesmo sem leis que determinavam
o monopólio a Petrobrás iniciou ali o comando da área comercial do óleo e derivados.
A década de 1970 se destaca pelo início da exportação de petróleo pela Petrobrás, isso
ajudado em grande parte pela estatização das companhias petrolíferas dos países que
forneciam principalmente para os Estados Unidos (principalmente latino americanos, como a
Venezuela), a partir dessas estatizações iniciou-se um processo para encontrar novos
fornecedores, onde a Petrobrás soube aproveitar, criando a Interbrás (Petrobrás internacional).
Porém o que colocou a Petrobrás no mapa da extração de petróleo foi a extração em águas
profundas, ou a extração offshore, pois segundo Dias e Quaglino (1993) apenas a exploração
em terra nos campos descobertos no Brasil não estava sendo suficiente para suprir a
necessidade e o Brasil continuava dependente de exportação. Com a descoberta de campos de
petróleo em águas profundas o aumento não só foi considerável como meteórico. Paralelo a
descoberta desses campos houve a necessidade da empresa de se especializar cada vez mais
nas técnicas de exploração marinha, técnicas que segundo o autor da à Petrobrás a liderança
atualmente.
Sendo que o mais conhecido e talvez a maior descoberta de petróleo do Brasil na época se deu
na Bacia de Campos, onde a Petrobrás concentrou seus esforços para melhorar sua
performance e se tornar a maior extratora de petróleo em águas profundas, a primeira
descoberta efetiva de petróleo nessa bacia se deu em 1974. Para que se possa ter uma ideia da

importância da Bacia de Campos para a Petrobrás, o próximo grande passo na história da
companhia foi a descoberta do Pré-sal em 2007.
Segundo Formigli (2009) as rochas do Pré-sal estendem-se por 800 quilômetros da
plataforma marítima brasileira ao norte da Bacia de Campos e ao sul da Bacia de Santos, do
sul do estado do Espirito Santo até o estado de Santa Catarina, com largura de 200
quilômetros. Comprimidas abaixo de extensa camada de sal (por isso o nome de Pré-sal), a
3.000 metros abaixo do solo marinho. Do total de 149.000 quilômetros quadrados das áreas
do Pré-sal, foram concedidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Naturais e
Combustíveis (ANP), até 2012, para exploração por concessionários, 45.600 quilômetros
quadrados (30,6%), sob o regime de concessão. Das áreas leiloadas, a PETROBRAS participa
com 36.600 quilômetros quadrados.
3 A corrupção
De acordo com Noonan (2002) em seu livro Narrowing the Nation's Power, a corrupção
remete-se ao ano 3000 a. C. onde ele trata a corrupção como algo intrínseco ao
comportamento humano em toda sua história, fazendo pensar se realmente não existem
formas de evitá-la, ou o homem nunca fez questão de abandonar essa prática, que é ilegal,
porém irresistível.
Segundo Ziegler (2003) o mundo no final do Século XX estava passando por uma mudança
muito grande, onde o capitalismo triunfou de forma arrasadora sobre o comunismo com a
queda do bloco socialista que era comandado pela extinta URSS (União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas). Lembrando que uma das premissas do capitalismo é a liberalidade do
comércio, também conhecida como neoliberalismo, onde o Estado deixa de comandar
diversas áreas, passando para iniciativa privada. Fator esse que torna o cenário propício para a
corrupção, pois existe a liberalização do comércio e o mundo não possui mais fronteira,
institui-se a internacionalização do comércio.
Para que se possa entender com se deu a internacionalização do comércio existe a necessidade
de se regredir um pouco no tempo, especificamente na década de 1970, onde segundo o autor
Castells (2000) se formou o sistema financeiro da maneira que se conhece hoje. Isso se deve
ao fato que o período que antecede era de certa forma complexa e travada para o sistema
financeiro mundial, remete-se a II Guerra Mundial, onde havia diversos mecanismos que
controlavam o sistema, como regulação de câmbio, regulação de taxa de juros, regulação de
crédito e principalmente a distinção entre bancos e instituições financeiras.
Cenário esse que se manteve até a década de 1970, quando houve o surgimento dos
eurodólares, ou seja, grande quantidade de dólares investidos fora dos Estados Unidos,
especialmente na Europa, de forma que os Estados Unidos não permitiam a entrada
demasiada de dólar em seu país, e em contrapartida os países europeus não comandavam
moedas que não fosse as suas, dessa forma restou muita moeda no mercado sem regulação.
Segundo Ziegler (2003) a partir da ascensão da internacionalização do comércio, com a
extinção de qualquer tipo de regulação do comércio, determinando o início da liberalização de
todos os mercados (de bens, de serviços, de capitais e de patentes), de acordo com o autor
pretendia-se “privatizar o mundo”, e essa privatização exagerada pode, segundo o autor,
diminuir o controle do Estado, que por consequência fará com que se perca totalmente o
controle do mercado.
Quando surge a pergunta: “O que a diminuição do controle do estado tem a ver com a
corrupção?”.

Segundo Noonan (2002) quando o estado deixa de ter o comando sobre áreas estritamente
financeiras, deixando para o mercado essa auto regulação existe o risco da perda total do
poder do Estado, sendo o dinheiro o maior ditador de regras do sistema, onde quem o tiver
será o dono da verdade e fará o que melhor lhe convier. Então, em suma, para o autor quando
o Estado abre mão do controle e o passa para a iniciativa privada, deixando que o dinheiro
dite as regras, as chances de a corrupção aparecer aumentam.
A corrupção no âmbito brasileiro tem início no período da colonização, segundo Sandes
(2000) Portugal não tinha como habitar a terra nova que havia sido descoberta (Brasil), devido
a sua população ser pequena na época, os portugueses enviaram para popular o Brasil os
encarcerados, marginais e degredados. Que aqui chegaram e trataram de cuidar apenas de sua
vida, explorando o máximo possível da terra e de quem estavam nela.
Segundo Wolkmer (2002) o governo português na época da colônia fazia questão inclusive de
privar essas pessoas de obter maior nível de cultura e aprendizado, proibindo até a construção
de faculdades em território colonial. Fato esse que fez com que a sociedade brasileira
obtivesse um atraso de séculos em relação às européias e mesmo americanas, com reflexos
inclusive nos dias atuais desta forma de agir das pessoas que aqui viviam, onde não havia
regras e delitos eram aceitos quase que como normais para a sociedade brasileira.
No final do século XX o cenário encontrado no Brasil em relação à corrupção não podia ser
outro, segundo Habib (1994) mesmo após a superação do período de ditadura ao qual o Brasil
se sujeitou, o cenário de corrupção se encontrava “penoso”, onde um escândalo tinha que
esperar a vez para ser noticiado. O próprio autor elenca como exemplos o escândalo da
ferrovia Brasília-Açailândia/MA, e é claro o processo de impeachment do então presidente do
Brasil Fernando Collor de Mello no ano de 1992, fato que parecia ter dado início a uma nova
era no cenário político e cultural brasileiro (fato que não se confirmou, os escândalos
continuaram aparecendo, cada vez mais e maiores).
4 Sistema financeiro e mercado de ações
As normativas e diretrizes financeiras do Brasil são determinadas e supervisionadas pelo
Sistema Financeiro Nacional (SFN) que foi concebido em 1964 com a Lei 4.595, nessa
mesma lei se deu a criação do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Monetário
Nacional (CMN), que forma o tripé da economia nacional. Segundo Assaf Neto (2001) esses
três órgãos vieram para substituir os que regiam a economia brasileira, que era o Banco do
Brasil (BB), Ministério da Fazenda e a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC).
Ainda segundo Assaf Neto (2001, p. 111) descreve a Lei 4.728 como “o grande municiador
de recursos permanentes para a economia, em virtude da ligação que efetua entre os que têm
capacidade de poupança, ou seja, os investidores, e aqueles carentes de recursos de longo
prazo”.
Dando sequência ao histórico de criação do SFN, tem-se a criação em 1976 da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), através da Lei 6.385. Essa instituição foi criada basicamente com
o intuito de retirar do BACEN a obrigação de regulamentar e principalmente de fiscalizar o
mercado de valores mobiliários (ações, debêndures, entre outros). O SFN só passaria por
outra adaptação ou mesmo alteração de grande substancialidade em 2007, com as leis 11.638
e 11.941, que visavam adaptar o Sistema brasileiro ao sistema internacional de finanças e
mercado de capitais.
Quanto à estrutura do Sistema Financeiro Nacional, Fortuna (2005) afirma que ele é dividido
em dois grandes subsistemas, o normativo e o de intermediação. Onde o subsistema
normativo é composto pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil,
Comissão de Valores Mobiliários, Conselho de Recursos do SFN, Superintendência de

Seguros Privados e Superintendência Nacional de Previdência Complementar, esses órgãos
citados possuem a função básica de regulamentar o sistema financeiro e supervisionar as
ações que são tomadas pelo subsistema de intermediação, afim de que se mantenha o controle
financeiro. Em contrapartida o subsistema de intermediação é formado por Agentes Especiais,
pelas instituições Bancárias, não Bancárias e Auxiliares, que possuem a função de colocar em
prática o que foi determinado com as regras do subsistema normativo.
Dentro das instituições bancárias, não bancárias e auxiliares, existe uma que será dado
atenção especial em função do estudo apresentado, uma instituição auxiliar denominada
“bolsa de valores”, que segundo Rossetti (1998: p. 145) são “locais que oferecem as
condições e os sistemas necessários para a realização de negociação de compra e venda de
títulos e valores mobiliários, e de outros ativos, de forma transparente”.
As bolsas são locais onde existem negociações das chamadas “ações” das empresas, que
segundo Rossetti (1998) são:
Títulos de renda variável, emitidos por sociedades anônimas, que representam a
menor fração do capital da empresa emissora. Podem ser escriturais ou
representadas por cautelas ou certificados. O investidor de ações é um coproprietário
da sociedade anônima da qual é acionista, participando dos seus resultados. As ações
são conversíveis em dinheiro, a qualquer tempo, pela negociação em bolsa ou no
mercado de balcão. (ROSSETTI, 1998: p. 146).

As bolsas de valores além de oferecerem um local para realização de negociações dos títulos e
ações que nelas estão assegurados servem também para orientar e fiscalizar os serviços
prestados por seus intermediários (corretoras), também possui o importante papel de divulgar
as informações das empresas e dos negócios realizados de forma constante, e essas variações
de valores observados pelos negócios das empresas é o que pode ser visto nos pregões,
através de painéis e atualmente direto pela internet. É essa valorização ou desvalorização dos
papéis das empresas que acabam atraindo os compradores e investidores.
Porém, não existe a possibilidade para pessoas comuns negociarem ações diretamente nas
bolsas de valores, segundo Assaf Neto (2001) as corretoras que são responsáveis por realizar
as operações de compra e venda dos clientes, essas corretoras são instituições financeiras
habilitadas pelo CVM e pelas bolsas de valores, são delas as principais responsabilidades no
mercado de capitais, como: diretrizes para seleção de investimentos; intermediação de
operações de câmbio; assessoria a empresas na abertura de capital, emissão de debêntures e
debêntures conversíveis em ações, renovação do registro de capital etc.
5 Ligação entre a queda do valor de mercado da Petrobrás com a corrupção,
especialmente no caso da Lava Jato
Antes mesmo de iniciar o tópico que demonstra os resultados no valor de mercado das ações
da empresa Petrobrás em um período de tempo onde houve turbulências em decorrência da
corrupção ocorrida recentemente (pelo menos descoberta recentemente), existe a necessidade
de explicar quais são essa turbulências, ou pelo menos tentar elucidar o que as mídias
noticiaram até o momento.
A operação deflagrada pelo Polícia Federal e denominada como “operação Lava Jato” teve
como objetivo principal desmantelar um esquema de corrupção, como pode ser visto no
trecho a seguir, retirado do próprio processo:
Trata-se de inquérito policial instaurado em 08.11.2013 para apurar condutas que
apontam para a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de
ativos por parte de ALBERTO YOUSSEF e pessoas a ele relacionadas. Os indícios
da prática de tais crimes foram identificados no âmbito do IPL 714/09-SR/DPF/PR
(200670000186628/JFPR), sendo a instauração precedida de autorização judicial,

constante por cópia do evento 2 dos autos eletrônicos (originalmente no evento 3 do
eproc 5048111- 73.2013.404.7000), e lavrada. (POLÍCIA FEDERAL
Superintendência Regional no Paraná Delegacia Regional de Combate ao Crime
Organizado DELEFIN – Delegacia de Combate a Crimes Financeiros e Desvio de
Recursos Públicos, 2013).

Porém o objetivo desse trabalho não é detalhar, e muito menos desvendar qualquer parte do
processo criminal ou civil da causa em questão. O objetivo desse trabalho conforme
mencionado anteriormente é verificar a oscilação do valor de mercado (valor da ação) da
empresa Petrobrás no período imediatamente anterior ao deflagramento da operação pela
polícia (vale ressaltar que a operação foi deflagrada pela polícia apenas no mês de março de
2014, comas primeiras prisões no estado do Rio de Janeiro), como esse valor se comportou no
período em que a investigação policial esteve avançando, finalizando a análise no mês de
março de 2015, que antecede a finalização desse trabalho.
No primeiro gráfico será apresentado o valor das ações da Petrobrás (que é conhecida no
mercado financeiro como PETR4) em um período que antecede qualquer hipótese de
escândalo de corrupção, com a falta dessa variável de tamanho impacto, espera-se que o
resultado seja reflexo do que realmente o mercado apresentava naquele momento, o período
utilizado foi entre janeiro e dezembro de 2013.

Fonte: exame.abril.com.br/mercados/cotacoes-bovespa/acoes/PETR4 (04 de maio de 2015).
Figura : Gráfico da evolução do valor de mercado (valor das ações da Petrobrás- PETR4).

No segundo gráfico será apresentada a variação do valor da ação da Petrobrás exatamente no
período em que iniciou-se a ofensiva da Policia Federal no caso da Lava Jato, exatamente de
março de 2014 a março de 2013, com intervalo de um ano, para que seja explicitado a
variação de valor dessas ações.

Fonte: exame.abril.com.br/mercados/cotacoes-bovespa/acoes/PETR4 (04 de maio de 2015).
Figura 2: Gráfico da evolução do valor de mercado (valor das ações da Petrobrás- PETR4).

Por fim será apresentada no terceiro gráfico a variação no valor das ações no período posterior
a as prisões dos supostos envolvidos no esquema descoberto pela Polícia, esse gráfico acabou
ficando limitado a um intervalo de trinta e cinco dias devido à data de conclusão do trabalho,
porém ele traz informações circunstanciais para a pesquisa.

Fonte: exame.abril.com.br/mercados/cotacoes-bovespa/acoes/PETR4 (04 de maio de 2015).
Figura 3: Gráfico da evolução do valor de mercado (valor das ações da Petrobrás- PETR4).

6 Conclusão
Devido a grande repercussão do escândalo causado em decorrência do caso mais expressivo
de corrupção do Brasil na história em volume de dinheiro desviado dos cofres públicos, se
torna difícil não refletir quais serão os caminhos que essa grande companhia estatal que
carrega o nome do país para todos os lugares do mundo tomará. A pergunta que com certeza
muitos não se cansam de fazer é: Conseguirá a Petrobrás se reerguer? Assim como diversas
outras perguntas, essa também continuará sem resposta, pelo menos imediata, o tempo irá

demonstrar o poder de se reinventar e retomar o ritmo de crescimento e investimentos que a
empresa tinha antes desses problemas.
Um aspecto importante a salientar é o comportamento do mercado financeiro, mesmo que
cada país possua suas instituições financeiras sólidas e seus sistemas irretocáveis, é
impossível ficar inerte a acontecimentos da macroeconomia mundial, e esses fatores
econômicos juntamente com escândalos de corrupção podem de alguma forma refletirem no
valor que cada empresa tem no mercado, observado de forma contundente no valor da ação
dessas empresas nas bolsas de valores.
No exemplo pesquisado nesse artigo têm-se uma das maiores companhias petrolíferas do
mundo, sem sombra de dúvida a maior empresa que o Brasil possui, cheia de histórias de
inovação e desenvolvimento, tanto dela própria como da comunidade que a cerca. Porém essa
empresa passou (e está passando) pelo maior escândalo de corrupção e desvio de dinheiro
jamais registrado na história, tanto dela como do próprio país, e é nesse cenário que realizouse a pesquisa, buscando evidenciar quais forma os impactos do valor de mercado (através do
valor das ações na bolsa) dessa empresa em três períodos diferentes de tempo, antes do
escândalo se torna público, durante um ano turbulento onde prisões e demissões aconteceram
e em um curto período de tempo que vive-se após passado o olho do furacão.
No primeiro período de tempo observado, que foi de janeiro a dezembro de 2013 (ou seja,
antes do escândalo se tornar público pelos veículos de comunicação), temos um cenário se
não cheio de otimismo pelo menos estável, onde o valor da ação variou entre R$ 18 e R$16
reais com bicos em R$14 e RS20, ou seja, em todo o ano a variação de picos não passou de
20%. Isso mostra que ela se manteve de certa forma estável, flutuando de acordo com fatores
próprios do período, sem efeitos diretos.
Já no segundo período observado o cenário encontrado foi totalmente diferente, a variação se
deu entre R$22 e R$8 reais, esse valor mais baixo inclusive coincidindo com o mês em que as
prisões realmente ocorreram (março de 2015), teve-se um recuo de mais de 60% no período
em decorrência das incertezas que o escândalo trouxe para o mercado.
No terceiro período analisado, menor que os demais (apenas 35 dias) demonstra um inicio de
retomada da valorização da empresa do mercado de ações, pois entre os dias 01 de abril de
2015 e 04 de maio de 2015 o valor das ações passaram dos R$9 reais iniciais para R$14 reais,
auferidos no fechamento da bolsa do dia 04 de maio de 2015. O que demonstra que o valor
das ações este em ascendência.
Ainda é muito cedo para se ter previsões concretas sobre o futuro da empresa e como o valor
das ações dela irão se comportar no mercado econômico, o que se pode concluir com a
pesquisa é que realmente devido ao escândalo ocorrido com desvio de dinheiro púbico da
companhia, fez com que o valor dos seus papéis no mercado financeiro despencasse, trazendo
enormes prejuízos para quem erra acionista no momento da crise, porém trouxe um problema
ainda maior para a companhia e consequentemente para quem à administra, que a perda da
credibilidade no mercado e a mancha na imagem da empresa que com certeza acompanhará
por um bom período de tempo.
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