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Chega a crise, o dinheiro se torna escasso, empresas e instituições financeiras começam a 
quebrar e, para piorar o cenário, surgem escândalos envolvendo fraudes de todos os portes - 
como a pirâmide montada por Bernard Madoff que lesou milhares de investidores em mais de 
US$ 50 bilhões descoberta no ano passado. Que a crise estimula a fraude não há dúvidas - em 
um ambiente de demissões em massa, por exemplo, a confiança na empresa diminui e a 
oportunidade pode levar o funcionário à fraude. Mas ela leva, principalmente, as empresas a 
aumentarem seus controles - afinal, o dinheiro desviado com as fraudes pode fazer a diferença 
na hora de fechar o balanço. 
 
O especialista em fraudes Lorenzo Parodi, titular da empresa Deall Riscos e Inteligência, que 
atua na investigação de casos desse tipo e mantém o site "Monitor das Fraudes", sentiu um 
aumento dos casos de fraude desde o início da crise e uma preocupação maior das empresas 
com a prevenção. "O esquema de Madoff existia há anos, mas foi a falta de liquidez que expôs 
a fraude", diz Parodi, que contabiliza a quebra de dez pirâmides semelhantes no mundo desde 
o início da crise, inclusive no Brasil. Segundo ele, a maior parte dos casos que surgiram nos 
últimos meses envolve fraudes que já ocorrem há anos, mas que passaram despercebidas até 
agora. "Essas são mais fáceis de serem descobertas, pois já deixaram rastros", diz. 
 
Junto com a detecção, vem a prevenção da fraude. Com uma peculiaridade, no caso da crise 
atual: "Ela aumentou o nível de regulação", diz o advogado Antenor Madruga, do escritório 
Barbosa, Müssnich e Aragão Advogados. E essa regulação, segundo ele, tem cada vez mais 
usado o direito penal - como no caso do convênio fechado entre a Secretaria Especial de 
Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Justiça com o Ministério Público para que 
os casos de cartel que tramitam na esfera administrativa sejam também punidos na esfera 
penal, ou do convênio entre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Ministério Público 
Federal para apurar os crimes cometidos contra o mercado de capitais. Segundo Madruga, isso 
leva as empresas a se preocuparem em dissociar sua imagem da imagem do responsável pelo 
crime, quando ele ocorre, ao investirem em mecanismos de prevenção como a elaboração de 
manuais de ética e procedimentos.  
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