
m maio de 2005, numa imagem 
que acabou dando origem ao es
cândalo do mensalão. o funcio
nário público Maurício Marinho 

foi filmado recebendo 3000 reais em 
propina de empresários interessados em 
participar de uma licitação dos Correios, 
estatal da qual era chefe de departamen
to. Apesar da fartura de provas contra 
ele. Marinho não precisou devolver o 
dinheiro embolsado, não perdeu defini
tivamente o emprego (entrou com recur
so para recuperá-lo) e jamais foi conde
nado pelo crime na Justiça. Hoje. ele é 

pastor evangélico e lobista em Brasília. 
Menos de um ano depois desse flagran
te, a Sadia descobriu que dois de seus 
executivos utilizavam informações sigi
losas da empresa para lucrar no merca
do de ações. Eles foram demitidos su
mariamente, e a própria Sadia os denun
ciou ao Ministério Público. Graças às 
provas produzidas pela empresa, foram 
condenados a um ano e nove meses de 
prisão e tiveram de pagar uma multa de 
mais de 350000 reais cada um. Os dois 
casos exemplificam a diferença com que 
são tratados os corruptos no serviço pú
blico e na iniciativa privada, e, a despei
to das particularidades de cada setor, 
não há dúvida sobre qual deles é o mais 
eficiente no combate ao crime. 

As grandes empresas brasileiras já 
foram mais lenientes com os corruptos 
— tão frequentes em seus corredores 
quanto nas salas do governo. "Não exis
te companhia que não seja vítima de 
corrupção. Pode ser que o empresário 



ainda não tenha descoberto, mas sem
pre há alguém desviando ou corrom
pendo sob as suas barbas", afirma o ad
vogado David Rechulski, especialista 
em corrupção empresarial. Até recente
mente, diante da descoberta de um cri
me de corrupção, muitas das grandes 
empresas brasileiras preferiam adotar o 
procedimento clássico: esconder os 
desvios, com base na convicção de que 
sua revelação prejudicaria a imagem da 
companhia. Isso mudou radicalmente, 
em parte graças à iniciativa de um gru
po de empresários de São Paulo e do 
Rio que se reuniu para desenvolver uma 
cartilha antifraudes. As principais pre
missas: fiscalização contínua, tolerân
cia zero com corruptos, colaboração 
com órgãos de investigação e incentivo 
a boas condutas. 

Hoje, na Vale, por exemplo, uma das 
empresas que aderiram ao programa, 
funcionários pegos cometendo um deli
to são dispensados sumariamente e sua 

demissão é divulgada para os colegas, a 
fim de desencorajar outros crimes. "É 
um erro querer esconder os crimes inter
nos", avalia Ricardo Gruba Pereira, di
retor de segurança empresarial da Vale. 
Em 2006, a empresa criou uma diretoria 
específica para o combate à corrupção. 
Desde então, já detectou 980 desvios, o 
que provocou 386 demissões por justa 
causa. Apenas no ano passado, os des
vios somaram 40 milhões de reais, dos 
quais 30 milhões foram recuperados. 
Entre os mecanismos de prevenção ado
tados, estão quatro salas de controle em 
que funcionários monitoram em tempo 
integral as operações da companhia em 
mais de vinte países. Fiscalizam de ca
minhões sendo carregados com minério 
no interior de Angola a operários entran
do pela portaria em Parauapebas, no Pa
rá. Flagrantes de desvios são divulgados 
na rede interna de comunicação e tanto 
fornecedores como prestadores de servi
ços apanhados corrompendo jamais vol

tam a firmar contratos com a companhia. 
Outra iniciativa adotada pela empresa 
foi a premiação de empregados que con
tribuem para a descoberta de irregulari
dades. "É preciso criar a indignação 
com o roubo e ajudar os funcionários a 
entender que o dinheiro roubado não é 
só 'o dinheiro do patrão', mas que os 
desvios comprometem o seu salário e os 
prejudicam diretamente", diz Pereira. 

No que se refere aos métodos de 
desvio, os esquemas de corrupção em 
empresas privadas e no setor público 
são semelhantes. Em ambos, a área de 
licitações é a mais visada pelos bandi
dos. Para especialistas, é mais fácil de
tectar corrupção no serviço público, já 
que os esquemas envolvem mais gente, 
os recursos são maiores e há mais ór
gãos de vigilância, como auditorias, 
corregedorias, tribunais de contas e o 
Ministério Público. A punição, porém, 
é mais difícil, graças à legislação que 
protege a estabilidade do senador pú-



blico e às diversas possibilidades de 
recurso, inclusive no âmbito adminis
trativo, à disposição do acusado. "A di
ferença é que no serviço público a com
placência é maior, o que aumenta a 
impunidade", diz o cientista político 
Ricardo Caldas. 

A ofensiva contra a corrupção em
presarial já desvendou casos que desa
fiam a imaginação. Em uma empresa 
telefônica, por exemplo, o chefe do ser
viço de atendimento ao consumidor al
terava nomes de clientes do cadastro 
incluindo um palavrão entre os seus so
brenomes. Ocorre que os tais clientes 
agiam em conluio com o criminoso e, 
ao receberem a fatura adulterada, fin
giam indignação e processavam a em
presa. A indenização era certa e o lucro 
era dividido com o funcionário — de
mitido e já condenado em primeira ins
tância. No Pará, uma bilheteira de esta

ção ferroviária cancelava, após a partida 
do trem, parte das passagens vendidas. 
Embolsava a diferença, como se os pas
sageiros tivessem desistido da viagem e 
recebido de volta o dinheiro do bilhete. 
Desviou mais de 1 milhão de reais e foi 
condenada a dois anos de prisão e à de
volução do dinheiro. Em uma fábrica de 
cosméticos, um supervisor alterou o en
dereço de entrega de mercadorias soli
citadas pelas vendedoras, de maneira 
que passassem a chegar à casa de seus 
comparsas. Desviou assim mais de 2 
milhões de reais. Teve a prisão decreta
da e está foragido. Noutro caso, o dire
tor de investimentos de uma indústria 
de papel, de posse de informações sobre 
os locais onde a empresa iria se instalar, 
comprava terras em nome de laranjas, 
esperava sua valorização e as revendia à 
própria fábrica. Foi demitido e respon
de a processo. 

Nos Estados Unidos, 85% das em
presas foram afetadas por fraudes nos 
últimos três anos, segundo estudo da 
consultoria Kroll. O valor médio perdi
do chegou a 5% do faturamento das 
companhias. No Brasil, um levanta
mento da Fiesp estimou que o dinheiro 
que escoa pelos ralos da corrupção che
ga a 50 bilhões de reais ao ano. O esfor
ço das empresas para proteger seus co
fres de tamanho assalto é louvável e 
deve ser copiado pelo setor público. 
Mas os empresários não podem perder 
de vista que é a iniciativa privada que 
movimenta a ladroagem nos governos. 
Financiamento ilegal de campanha, su-
perfaturamento e desvios no orçamento 
— as modalidades mais frequentes de 
corrupção — só são possíveis porque 
existem empresas dispostas a corrom
per. A moralidade não pode valer ape
nas da porta para dentro. 
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