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1 RESUMO 

   

O presente trabalho discutirá o tema fraudes corporativas a partir de duas 

frentes: uma breve revisão bibliográfica da literatura sobre o assunto  e um estudo 

de campo desenvolvido junto a uma amostra aleatória de 40 gestores, objetivando 

conhecer as suas percepções  sobre o tema, à partir de um caso fictício apresentado 

a população pesquisada, que será descrito posteriormente.  

  Observou-se durante a fase de pesquisa bibliográfica dificuldade em 

encontrar produção acadêmica sobre o assunto, muito embora, nos parece, se tratar 

de um problema real e atual e que as organizações têm enfrentado de forma 

crescente no seu dia-a-dia.   

  Verificamos que os resultados encontrados na pesquisa de campo, apontam 

que a maioria dos gestores não toleram atitudes relacionadas às fraudes 

corporativas, o que vai ao encontro dos resultados de pesquisas recentes tanto no 

Brasil como no mundo, citados neste artigo, levando-nos a crer que este tipo de 

comportamento fere os principais pilares de uma relação de trabalho, atingindo 

principalmente a credibilidade e a confiança, o que foi considerado pela maioria da 

população pesquisada como imperdoável. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

  Considerado ao mesmo tempo um tema polêmico e atual, a questão das 

fraudes corporativas é um problema real que tem intrigado as organizações pelo 

mundo afora e, muito embora apareça frequentemente na mídia, pouco se tem 

produzido em termos acadêmicos. 

  Assim, percorrer o tema via revisão bibliográfica talvez já fosse interessante, 

entretanto, optou-se também por ir a campo e conhecer as percepções sobre este 

assunto, junto a uma amostra aleatória de gestores de vários setores econômicos na 

cidade de Bauru, SP. 

Desta maneira, serão apresentados dados de resultados de pesquisas feitas 

por consultorias especializadas no tema, bem como demonstradas as medidas 

punitivas, conhecimentos da cultura ética e controles eficazes no ambiente de 



trabalho, referente a fraudes corporativas e os aspectos fundamentais relativos ao 

ato fraudulento no que se refere principalmente a valores desviados. E, ainda, se há 

ou não tolerância por parte dos gestores em relação ao fato considerado nosso 

tema-problema de pesquisa. 

 

3   OBJETIVOS 

 

  Como objetivo geral a presente pesquisa apresentará e discutirá o tema 

fraudes corporativas sob a ótica da literatura e resultados de pesquisas técnicas de 

consultorias especializadas, bem como relacionará os conceitos com as percepções 

e ações dos gestores, a partir da ocorrência de um fato ou atitude, classificado como 

fraude corporativa. 

  Enquanto objetivo específico serão relacionadas as discussões encontradas 

na revisão bibliográfica sobre o tema, com as percepções e atitudes dos gestores, 

encontradas no estudo de campo, caso estes viessem a enfrentar um fato concreto 

nas suas respectivas empresas, à partir do envolvimento de um colaborador de sua 

confiança e que acabasse lesando a organização.  

   

4  METODOLOGIA 

 

  A presente pesquisa de abordagem qualitativa teve como ponto de partida 

uma revisão bibliográfica sobre o tema fraudes corporativas, buscando desta 

maneira uma fundamentação teórica para a discussão do problema. Nesta pesquisa 

também serão apresentados e discutidos dados de relatórios técnicos 

especializados publicados no Brasil que tratam do assunto. Num segundo momento, 

a investigação foi complementada por meio de um estudo de campo, onde se 

buscou conhecer as percepções e as atitudes dos gestores diante do problema. 

Inúmeros autores consultados afirmam as características positivas da 

pesquisa bibliográfica, dentre eles, Barros (2000, p. 70): 

A pesquisa bibliográfica é a que se efetua tentando-se resolver um 

problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante de 

informações advindas de material gráfico, sonoro e informatizado. 

[...] No processo de formação do acadêmico, a pesquisa bibliográfica é de 

grande eficácia porque lhe permite obter uma postura científica quanto à 

elaboração de informações da produção científica já existente, à elaboração 



de relatórios e à sistematização do conhecimento que lhe é transmitido no 

dia-a-dia. 

Já segundo Gil (2010, p. 29): 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, 

como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de 

informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como 

discos, fitas magnéticas, CD’s, bem como material disponibilizado pela 

Internet.  

  Especificamente no estudo de campo, foi proposta para a população 

pesquisada uma situação fictícia onde é constatada uma determinada ação 

fraudulenta por parte de um colaborador de confiança do gestor e o participante foi 

convidado a opinar e a decidir sobre o problema. 

  Essas percepções foram conhecidas à partir de um mini estudo de caso 

denominado “a estranha conta do hotel”, publicado pela Revista Exame em julho de 

1997 que havia sido trabalhado em sala de aula durante o 1º semestre letivo de 

2014 na disciplina Gestão de Recursos Humanos, junto aos alunos do 4º ano de 

Administração do Centro Universitário de Bauru da Instituição Toledo de Ensino. 

  Durante o mês de junho de 2014, as pesquisadoras, de forma aleatória, 

fizeram as abordagens junto a quarenta gestores de micro, pequenas e médias 

empresas dos mais variados setores econômicos na cidade de Bauru, apresentando 

o mini estudo de caso e convidando-os a decidirem sobre o problema e procurando 

conhecer suas percepções por meio de um questionário. 

  A partir dessas percepções e também do material levantado durante a fase 

inicial de revisão bibliográfica, pretende-se discutir e debater o tema. 

  A presente pesquisa, com base em seus objetivos, é classificada como do 

tipo exploratória, pois busca proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2000). 

  Em relação aos procedimentos técnicos para coleta de dados e informações, 

ou delineamento, foram combinadas a Pesquisa Bibliográfica e o Estudo de Campo. 

  O estudo de campo procura mais o aprofundamento das questões propostas 

junto a um único grupo, neste caso os gestores, permitindo desta maneira maior 

flexibilidade para o seu desenvolvimento (GIL, 2000). 

 



5  DESENVOLVIMENTO 

 

  A interação entre indivíduo e organização é basicamente um processo de 

reciprocidade: a organização realiza certas coisas para e pelo participante, 

remunerando-o, dando-lhe segurança, status, reconhecimento, dentre outros e, 

reciprocamente, o participante responde trabalhando e desempenhando as suas 

tarefas. Em síntese a empresa espera que o colaborador obedeça aos seus 

regulamentos e, por seu turno, este espera que a organização se comporte 

corretamente com ele e opere com justiça (CHIAVENATO, 2004). 

  Para o autor, nesta relação de trabalho se configura o chamado “contrato 

psicológico”, que é um entendimento tácito entre individuo e organização no sentido 

de que uma vasta gama de direitos, privilégios e obrigações consagrados pelo uso 

serão respeitadas e observadas por ambas às partes.  

  Em síntese, a empresa investe em um colaborador visando um modelo de 

perfil que seja atendido sua expectativa nas funções estabelecidas, dentro dos 

limites ou privacidades impostas pelas normas empresariais. O colaborador deve 

praticar essas normas empresariais dentro das necessidades da empresa, 

engajando suas experiências e consequentemente satisfazer sua participação para 

crescimento da empresa, onde esse crescimento seja de ambos e não prejudique a 

integridade da empresa no mercado atuação e a qualidade das funções seja 

transparente sendo perceptível aos membros da empresa. 

  Na ótica do autor, todos os sistemas da empresa devem ser observados por 

pessoas de confiança, principalmente quando se tratar do departamento financeiro, 

contábil, pois é onde obtém todos os valores que corresponde à situação da 

empresa no mercado, ou seja, seu faturamento, investimentos, custo, entre outros. 

  Segundo matéria publicada no Jornal Folha de São Paulo em 23.6.13, é 

crescente a preocupação das empresas como as fraudes corporativas no Brasil. 

   A figura abaixo, publicada na citada matéria, revela algumas das principais 

características do problema tanto no Brasil como no mundo.  



 

Figura 01 – características das fraudes corporativas no Brasil e no mundo em 2012 

Fonte: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)  

 

  O problema fraudes corporativas é real e infelizmente faz parte do cotidiano 

do Administrador brasileiro, conforme relatado brevemente no capítulo anterior. 

Tendo em vista o núcleo corporativo empresarial, o Administrador tem que saber 

num primeiro momento implementar ações que previnam este tipo de ação, 

identificando e analisando prováveis situações de risco na sua empresa, antes que 

estas aconteçam e sejam  constrangedoras para sua equipe e imagem. 

  Muitas organizações atuam de maneira corretiva, ou seja, implementando as 

chamadas auditorias internas ou externas, que de certa maneira acaba também por 

coibir muitas ações, pois o indivíduo que tenha a intenção de lesar a empresa 

pensará muito antes de fazê-lo. 

  Em sua obra, considerada polêmica pelo próprio autor, OLIVEIRA (1996), que 

presidiu por mais de vinte anos uma das quinze maiores indústrias de embalagens 

plásticas brasileiras, anotou durante esse tempo inúmeros tipos de roubos 

praticados por parte dos empregados e de empresas parceiras. 

  Para ele, as leis ocidentais não punem severamente os roubos às empresas e 

raramente estas citam o roubo como justa causa no momento da demissão. 



  Neste sentido, o presente trabalho busca conhecer as percepções dos 

administradores e gestores empresariais sob as condutas éticas presentes em suas 

empresas ou mesmo apenas as suas atitudes em relação ao problema. 

  Justifica-se o presente trabalho de pesquisa, com o interesse em se conhecer 

com maior detalhamento o tema proposto: fraudes corporativas, tanto sob a ótica da 

fundamentação teórica, como as percepções reais dos gestores em relação à 

ocorrência de um fato que envolva um colaborador de sua confiança.  

  Observa-se na pesquisa bibliográfica, que embora a ocorrência deste 

problema venha crescendo nas organizações instaladas no Brasil, pouca produção 

acadêmica tem se verificado na discussão desse tema.  

  Estudos levados a efeito no Brasil pela consultoria KPMG Forensic, sob o 

título “A fraude no Brasil – relatório de pesquisa 2009”, afirmam que a fraude e a má 

conduta corporativa continuam a ser uma ameaça constante para as organizações e 

tem aumentado nos últimos anos, como uma tendência progressiva (KPMG, 2009). 

  No capítulo “breves conclusões”, o relatório da consultoria demonstra dados 

preocupantes, como por exemplo:  

 Mais de 90% dos entrevistados reconhecem que a fraude é um problema 

no ambiente corporativo no Brasil e destes, 60% acreditam que ela 

aumentará nos próximos anos; 

 O risco de fraude foi reconhecido como preponderante em todos os setores 

pesquisados e em 68% dos casos os valores não foram recuperados; 

 Cerca de 70% dos entrevistados afirmaram que suas organizações 

sofreram algum tipo de fraude nos últimos dois anos, destes, 29% tiveram 

atos dolosos como a falsificação de cheques e documentos, enquanto 25% 

registraram roubos de ativos; 

 Das organizações pesquisadas, 77% tiveram prejuízos financeiros 

inferiores a R$1 milhão, enquanto que em 5% delas os prejuízos 

ultrapassaram R$10 milhões. 

 Com este triste cenário, observa-se e justifica-se que o tema é relevante e 

muito interessante como campo de pesquisa, razão pela qual o mini estudo de caso 

trabalhado em sala de aula serviu de inspiração para tal. 

Sob a ótica de nossa formação profissional, observa-se ainda que o 

Administrador deva ter uma visão crítica e detalhista perante uma situação de fraude 

corporativa, não ficando alheio ao problema que é real e mesmo saber se prevenir 



ou qual atitude tomar diante da ocorrência de um fato, de forma ética, para que sua 

organização não seja prejudicada e mal vista perante seu publico alvo. 

Esta atitude está inclusive prevista no capítulo I – dos deveres, do Código de 

Ética do Administrador, aprovado pela Resolução Normativa CFA nº 353 de 09.4.08. 

  Segundo artigo publicado na Revista Capital Aberto em Julho de 2010, o 

impacto da fraude não se limita a perdas financeiras. Pode deteriorar o ambiente de 

trabalho, afetar a reputação de toda a entidade e corroer lentamente as bases 

organizacionais e administrativas. Mas como qualquer outro risco do negócio, é 

passível de ser eficazmente gerenciada por meio de estratégias apropriadas para 

sua detecção e controle. 

  Uma dessas alternativas é a contratação dos seguros de fraudes 

corporativas, que já estão disponíveis no Brasil, com cobertura para diversas 

situações que envolvam o prejuízo causado pelo ato ilícito, tais como: fraude de 

colaboradores, fraude virtual em sistemas eletrônicos e transferência de fundos, 

falsificação e adulteração de documentos, extorsão, atos criminosos relacionados ao 

mercado financeiro e de capitais.  

  Em síntese, as organizações acabam investindo alto nos seguros, tendo em 

vista a segurança patrimonial da empresa de forma estratégica, para que seja 

previsto qualquer conduta ilícita de maneira consciente ou premeditada e com isso a 

organização possa ter um crescimento e atingir o mercado desde que sua imagem 

não seja prejudicada. 

  Faz necessário, portanto, que as organizações conheçam profundamente os 

sistemas de controles implantados, pois, algumas vezes, estes podem facilitar certos 

atos ilícitos. Ser for um departamento que lida com a economia da empresa como 

financeiro/contabilidade, devem ter usuários de confiança para que realizem suas 

funções de forma ética e integra, muito embora também outras áreas são 

suscetíveis a este tipo de problema também (OLIVEIRA, 1996). 

 

6  RESULTADOS 

 

  Após a aplicação do mini estudo de caso, seguido do questionário, durante os 

dois meses seguintes (entre junho e julho de 2014), foram processadas e analisadas 

pelas pesquisadoras as informações e os dados obtidos.  

  O gráfico 1 mostra as opiniões dos gestores em relação ao caso, 



respondendo se perdoariam ou demitiram o profissional. Observa-se, que a grande 

maioria (65%) não toleram este tipo de comportamento, optando pela demissão e a 

minoria (35%) dariam uma segunda chance ao colaborador.  

 

Gráfico 1 – Opiniões sobre que atitude tomar diante do caso 

  O gráfico 2 demonstra a faixa etária da população pesquisada, observando-se 

que a maioria (48%) se encontram entre 40 e 50 anos de idade, o que pode 

demonstrar uma certa maturidade profissional, podendo, ainda, esta ter influenciado 

na tomada de decisão.  

 

Gráfico 2 – Faixa etária da população pesquisada 

 

  Já o gráfico 3 demonstra a distribuição do grau de escolaridade dos gestores 

pesquisados. Observa-se que a grande maioria (70%) possuem o ensino superior 

completo, o que, de certa forma poderia também influenciar a tomada de decisão 
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relacionada a intolerância quanto a este tipo de comportamento. 

 

Gráfico 3 – Grau de escolaridade da população pesquisada 

  Por fim, o gráfico 4 demonstra a distribuição da população pesquisada em 

relação ao gênero, ou seja, 60% são gestores do sexo masculino e 40% do sexo 

feminino, podendo também ser inferido uma possibilidade, embora se corra o risco 

de se cair no senso comum: de que o sexo masculino é menos sensível e tolerante a 

este tipo de problema. 

  

Gráfico 4 – Gênero da população pesquisada 

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A luz das publicações acadêmicas encontradas neste campo e, 
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principalmente, das pesquisas e relatórios técnicos existentes elaborados por 

empresas de consultorias técnicas especializadas, observa-se que os resultados 

deste estudo de campo vão ao encontro das práticas organizacionais quando o 

assunto é o que fazer neste caso. 

  Segundo o relatório da KPMG citado neste artigo, 55% das empresas 

demitem os envolvidos e destes, 31% fazem denúncia criminal. Ou seja, não há 

espaço na cultura das organizações no Brasil para este tipo de comportamento. 
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