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1 – Descrição do Problema e Revisão de Literatura
A pesquisa desenvolvida será importante para entender quais são os reflexos
dos escândalos de corrupção nas Demonstrações Contábeis de Companhias
investigadas pela operação Lava Jato. Dessa forma será possível entender se
existe algum padrão de mudança em seus Balanços Patrimoniais e
Demonstrações de Resultado do Exercício.

2 – Objetivo
O projeto proposto tem como tema a análise de Demonstrações Financeiras
de empresas de capital aberto citadas em escândalos de corrupção da
operação Lava Jato. Serão analisados o Balanço Patrimonial e Demonstração
de Resultado do Exercício dessas companhias, com o intuito de entender os
efeitos da operação Lava Jato, caso tenham existido, em suas demonstrações
contábeis, tais como o aumento de despesas administrativas, impairment,
provisões ou queda em suas receitas.

3 – Metodologia
Para fazer a pesquisa, serão analisadas as Demonstrações Contábeis das
Companhias envolvidas em escândalos de corrupção antes e depois de serem
citadas como participantes dos esquemas. Suas demonstrações que são
publicadas anualmente em seus sites serão usadas como material de análise.

Além disso, serão usados livros de Contabiidade Financeira para esclarecer
alguns conceitos se necessário.

4 – Resultados Esperados
Compreender o impacto na situação financeira e econômica nas companhias
após serem citadas em escândalos.
Verificar se houve perda de rentabilidade para o acionista em função de
aumento de algumas despesas como provisão, impairment e queda de
receitas.
Servir como referencial histórico do impacto contábil de uma das maiores
investigações ocorridas no Brasil
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Mobiliários,

disponível

em:<

MP de Temer aproxima Lava-Jato do mercado, disponível em:
< http://www.valor.com.br/valor-investe/casa-das-caldeiras/4997610/mpde-temer-aproxima-lava-jato-do-mercado>
Venda de ativos é saída para companhias em dificuldade, disponível
em:< http://www.valor.com.br/financas/4996802/venda-de-ativos-e-saidapara-companhias-em-dificuldade >

Cronograma de Atividades
Junho/Julho: leitura e compreensão do material necessário para realizar o
estudo.
Agosto/Setembro:
contabilidade.
Outubro/Novembro:
pesquisa.
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Dezembro: Conclusão e entrega de pesquisa.
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