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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo efetuar uma análise das correlações e dos 

componentes principais (análise multivariada) de dados dimensionadores do Banco 

de Dados denominado “Anatomia do Fraudador”, dados secundários cedidos 

formalmente (Anexo 1) pela ICTS Global, empresa internacional de consultoria, 

especializada na redução de riscos ao patrimônio, reputação, informações e vida, 

incluindo a prevenção de fraudes e perdas. 

Para tal, iniciamos com análise da estatística descritiva. Em seguida passamos 

para a análise das correlações e dendogramas. Na terceira parte utilizamos a 

análise de correspondência. Por fim, fazemos as considerações finais. O software 

estatístico utilizado é o MINITAB. 

 

1. Entendendo os dados 

1.1. Objetivos do banco de dados “Anatomia do Fraudador” 

O banco de dados “Anatomia do Fraudador” visa identificar componentes 

repetitivos nas ações fraudulentas dentro das organizações privadas brasileiras, 

para desenvolver e implementar planos adequados com intuito de proteger a 

organização e seus colaboradores da exposição a riscos operacionais. O objetivo 

geral é reforçar o ambiente ético da organização por meio do entendimento da 

ocorrência de fraudes internas, possibilitando assim sua mitigação. 

 

1.2. As variáveis 

São 13 as variáveis selecionadas, todas categóricas, para esta pesquisa, 

sendo apresentadas na tabela 1: 

 

Tabela 1 – Descrição e distribuição das variáveis 
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VARIÁVEL DESCRIÇÃO
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA

FREQUÊNCIA 

RELATIVA (%)

Atacado e varejo 16 17%

Construção e Indústria 46 50%

Serviços e holdings 

financeiras
3 3%

Logística e Transporte 17 18%

Telecomunicações e 

informações 
10 11%

menos de 1 ano 2 2%

1 a 5 anos 37 40%

acima de 5 anos 53 58%

Masculino 78 85%

Feminino 14 15%

18<24 10 11%

25<34 32 35%

35<44 30 33%

45<54 19 21%

>55 1 1%

Jovem (menor <34 anos) 42 46%

Adulto (maior >34 anos) 50 54%

Não graduado 22 24%

Graduado 70 76%

até R$ 1.000 12 13%

de R$ 1.001 a R$ 3.000 18 20%

de R$ 3.001 a R$ 7.000 26 28%

de R$ 7.001 a R$ 15.000 19 21%

acima de R$15.001 17 18%

São Paulo 38 41%

Rio de Janeiro 11 12%

Norte/ Nordeste 24 26%

Centro-oeste 9 10%

Sul 10 11%

Estratégico 36 39%

Tático 34 37%

Operacional 22 24%

Suporte 38 41%

Técnica 9 10%

Operações 26 28%

Compras/ Comercial 19 21%

até R$ 10.000 16 17%

de R$ 10.001 a R$100.000 27 29%

acima de R$100.001 30 33%

Indeterminado 10 11%

Não houve ganho financeiro 9 10%

Corrupção 56 61%

Demonstrações fraudulentas 7 8%

Apropriação indevida 29 32%

2009 12 13%

2010 3 3%

2011 9 10%

2012 14 15%

2013 37 40%

2014 17 18%

ANO DA FRAUDE

SEGMENTO

SEXO

FAIXA ETÁRIA

MATURIDADE

TEMPO DE 

EMPRESA 

ATIVIDADE

CATEGORIA

INSTRUÇÃO

FAIXA SALARIAL

LOCAL

HIERARQUIA

VALOR DA 

FRAUDE 

(SUMARIZADA)
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1.1. Coleta longitudinal dos dados 

Os dados foram coletados entre janeiro de 2009 e maio de 2014, conforme a 

distribuição constante na figura 1: 

 

Figura 1 – Distribuição de casos de fraudes por ano 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

1.2. Segmento de atividade 

Conforme é possível observar na figura 2, a concentração de respondentes 

está no ramo do Construção e Indústria (50%), Logística e Transporte (19%), 

seguido pelo Atacado e Varejo (17%). 

17%

50%

3%

19%

11%

Atacado e varejo Construção e Indústria

Serviços e holdings financeiras Logística e Transporte

Telecomunicações e informações
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Figura 2 – Distribuição de casos de fraudes por segmento de atividade 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

1.3. Os indivíduos 

Os indivíduos desta análise constam na base de dados da consultoria de riscos 

corporativos – ICTS (anexo 2), os quais são de sua propriedade, resguardando a 

confidencialidade da identidade dos participantes e de suas respectivas 

organizações. 

Realizamos uma pesquisa nacional não-probabilística intencional nesse banco 

de dados, resultando análise com colaboradores e candidatos adultos de 13 

organizações do setor privado. 

As análises aqui pesquisadas são resultados de entrevistas semi-estruturadas 

em profundidade, tendo em média três horas e quinze minutos cada, em um 

contexto de levantamento de informações quando do indício de fraude interna, 

totalizando 92 entrevistados. 

Todos os entrevistados confessaram a execução da fraude em questão, 

relatando como foram cometidas em suas respectivas organizações, quando do 

exercício de sua função, descrevendo seu modus operandis, o contexto 

organizacional na época e as motivações que os levaram a cometer. 

A todos os entrevistados, antes do início da sua respectiva entrevista, foi-lhe 

dado o direito de não participação em sua totalidade ou no seu transcorrer, lhe 

facultando a possibilidade de desistência no momento que julgasse pertinente, após 

essa declaração, todos concordaram e assinaram o termo “Levantamento de 

Informações – Entrevista Individual” de forma livre e espontânea, conforme anexo 3. 
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1.3.1. Faixa salarial vis-a-vis nível de decisão 

Há uma concentração de respondentes, conforme exposto na figura 3 com 

nível de decisão tática e na faixa salarial entre R$3.001, a R$7.000, (figura 4). 

 

Figura 3 – Distribuição dos pesquisados por nível de decisão 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

 

Figura 4 – Distribuição dos pesquisados por faixa salarial 

Fonte: Dados gerados pelo autor 
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Na tabela 2 observa-se que a maior quantidade de fraudes foi cometida no 

nível estratégico com maiores salários. 

. Tabela 2 – Tabela Estatística: Faixa salarial X Nível de Decisão 

Faixa salarial \ Nível de decisão Estratégico Tático Operacional TOTAL

até R$ 1.000 0 0 12 12

de R$ 1.001 a R$ 3.000 0 8 10 18

de R$ 3.001 a R$ 7.000 4 22 0 26

de R$ 7.001 a R$ 15.000 15 4 0 19

acima de R$15.001 17 0 0 17

TOTAL 36 34 22 92  

           Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

1.3.2. Gênero e faixa etária dos entrevistados 

A maioria (85%) dos respondentes são do sexo masculino (figura 5) sendo 

que a maioria (68%) possui entre 25 e 44 anos de idade, figura 6. 

 

Figura 5 – Distribuição dos pesquisados por gênero 

Fonte: Dados gerados pelo autor 
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Figura 6 – Distribuição dos pesquisados por faixa etária 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

1.3.3. Grau de instrução dos entrevistados 

A maioria dos participantes (76%) possui formação superior, figura 7. 

 

 

Figura 7 – Distribuição dos pesquisados por grau de instrução formal 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

1.3.4.  Região dos entrevistados 
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Devido a grande concentração dos participantes estarem localizados na 

região Sudeste do país (53%), se fez necessário separar os estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro (Figura 8). 

 

Figura 8 – Distribuição dos pesquisados por região 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

1.3.5. Tempo de empresa dos entrevistados 

A maioria (58%) dos pesquisados cometeram fraude quando estavam a mais 

de 5 anos na organização. 

 

Figura 9 – Distribuição dos pesquisados por tempo de empresa 

Fonte: Dados gerados pelo autor 
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1.4. A classificação da fraude 

Os dados foram tratados conforme a classificação de tipos de fraude segundo 

Wells (2002): - Corrupção que representou 61% dos casos de fraudes; 

Demonstrações fraudulentas, 8%, e; Apropriação indébita 32%, conforme figura 10. 

 

Figura 10 – Distribuição de casos de fraudes por categoria 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

A completa classificação das fraudes são apresentadas na The Fraud Tree 

(Figura 11). 
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Figura 11 – The fraud tree 

Fonte: Wells (2002: p. 672), tradução do autor.
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1.5. O impacto da fraude 

A média da fraude é de R$295.032,00 sendo que 11% dos casos os valores não 

foram determinados e 10% não tiveram ganho financeiro. A figura 12 demonstra que a 

maioria das fraudes analisadas geraram impacto financeiro acima de R$100.000. 

 
 

Figura 12 – Distribuição de casos de fraudes por impacto 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

1.6. Atividade que originou a fraude 

A maioria (41%) das fraudes analisadas ocorreram por profissionais que 

atuavam em atividades de suporte na organização, conforme figura 13. 
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Figura 13 – Distribuição de casos por tipo de atividade 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

 

2. Análise Exploratória de Dados 

2.1. Análise de Tendência do impacto financeiro da fraude 

Da amostra estudada, é possível observar uma tendência de crescimento 

exponencial do impacto financeiro da fraude durante os anos analisados (figura 14). 

Para tal análise, foi retirado do modelo o ano de 2014 por conta de sua limitação de 

coleta de dados, uma vez que foi coletado dados até o mês de maio, conforme citado 

anteriormente.  
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Figura 14 – Análise de tendência do impacto financeiro da fraude 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

2.2. Análise do impacto financeiro por variável 

 

2.2.1. Análise do impacto financeiro por categoria 

de fraude 
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Conforme figura 15, observa-se uma maior média do impacto financeiro na 

categoria Apropriação Indevida (R$339.560,00), seguido da categoria Corrupção (R$ 

192.929,00) e, por fim, as Demonstrações Fraudulentas com média de R$ 142.857,00. 

Entretanto, sugere-se análise mais cuidadosa desse dado, uma vez que a primeira 

categoria – “Apropriação Indevida” é mais facilmente mensurada em termos 

financeiros, pois seu impacto é direto, diferentemente do que ocorre com as demais 

categorias, por exemplo, a aceitação de um suborno em um determinado valor 

impactará sobremaneira o resultado final, mas de forma indireta.  

 

 

Figura 15 – Média de impacto financeiro por categoria de fraude  

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

2.2.2. Análise do impacto financeiro por nível de 

decisão 

Com valor p= 0,096, demonstra que não há aproximação entre as variáveis, 

sendo que na figura 16 visualizasse maior impacto financeiro no nível estratégico e na 
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tabela 3 notasse que quanto maior o nível de decisão, maior o impacto financeiro da 

fraude.  

 

. Tabela 3 – Tabela ANOVA: Impacto financeiro e Nível de Decisão 

                                      Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled 

StDev 

Level            N    Mean    StDev        +---------+---------+---------+--------- 

Estratégico      36  444472  1165230                          (---------*---------) 

Tático           34  128418   189266             (---------*---------) 

Operacional      22   58364   107719        (-----------*------------) 

                                           +---------+---------+---------+--------- 

                                        -250000         0    250000    500000 

 

 

Figura 16 – Média de impacto financeiro por nível de decisão  

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

2.2.3. Análise do impacto financeiro por gênero 

O valor p= 0,479, demonstra que não há aproximação entre as variáveis, sendo 

que na tabela 4 homens geram maior impacto financeiro do que as mulheres quando 

do cometimento da fraude organizacional.  

Tabela 4 – Tabela ANOVA: Impacto financeiro e gênero 
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                                Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 

Level          N    Mean   StDev      --+---------+---------+---------+------- 

Masculino      78  259054  812333                      (-----*------) 

Feminino       14  103214  196165      (---------------*---------------) 

                                      --+---------+---------+---------+------- 

                                    -250000         0    250000    500000 

 

2.2.4. Análise do impacto financeiro por grau de 

instrução 

É possível notar na tabela 5, mesmo com baixa diferença significativa no valor 

p= 0,181 que o impacto financeiro gerado por participantes graduados é superior aos 

demais.  

Tabela 5 – Tabela ANOVA: Impacto financeiro e grau de instrução 

                                      Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled 

StDev 

Level             N    Mean   StDev    ----+---------+---------+---------+----- 

Não-graduado      22   47455   85598    (---------------*---------------) 

Graduado          70  294389  854867                        (--------*--------) 

                                       ----+---------+---------+---------+----- 

                                     -200000         0    200000    400000 

 

2.2.5. Análise do impacto financeiro por região 

Conforme modelo ANOVA, não há diferença significativa no valor p= 0,914 entre 

as regiões de cometimento da fraude e seus impactos financeiros, sendo que a região 

Sul se destaca por ser a de menor impacto financeiro direto (tabela 6) e detalhamento 

na figura 17.  

Tabela 6 – Tabela ANOVA: Impacto financeiro e região 

                                      Individual 95% CIs For Mean Based on 

                                        Pooled StDev 

Level              N    Mean    StDev   -----+---------+---------+---------+---- 

São Paulo          38  233401   503726                  (-------*-------) 

Rio de Janeiro     11  260909   259700           (---------------*--------------) 

Norte/Nordeste     24  326625  1319937                   (---------*---------) 

Sul                 9   51444    77295   (----------------*----------------) 

Centro-oeste       10  161000   307443       (---------------*---------------) 

                                        -----+---------+---------+---------+---- 

                                         -300000         0    300000    600000 
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Figura 17 – Média de impacto financeiro por região 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

2.2.6. Análise do impacto financeiro por tempo na 

organização 

Conforme modelo ANOVA, não há diferença significativa no valor 0,882 quanto 

ao tempo na organização dos participantes quando da execução da fraude (tabela 7).  

Tabela 7 – Tabela ANOVA: Impacto financeiro e tempo na organização 

                                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                                         Pooled StDev 

Level                N    Mean    StDev  --------+---------+---------+---------+- 

menos de 1 ano       2       0        0  (-----------------*-----------------) 

1 a 5 anos           37  263155  1065256                    (---*----) 

acima de 5 anos      53  224802   451549                    (---*--) 

                                         --------+---------+---------+---------+- 

                                           -600000         0    600000   1200000 

 

2.2.7. Análise do impacto financeiro por tipo de 

atividade 

Conforme modelo ANOVA, não há diferença significativa no valor 0,319 quanto 

ao tipo de atividade na organização a qual se originou a fraude (tabela 8). Porém, na 

figura 18 é possível notar maior destaque na atividade de suporte.  

Tabela 8 – Tabela ANOVA: Impacto financeiro e tipo de atividade 
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                                    Individual 95% CIs For Mean Based on 

                                    Pooled StDev 

Level          N    Mean    StDev   -----+---------+---------+---------+---- 

Suporte        38  404348  1133982                       (-------*--------) 

Técnica         9   48889    48591   (----------------*---------------) 

Operações      26   88038   172773           (---------*---------) 

Compra/Venda   19  187211   263441             (----------*-----------) 

                                   -----+---------+---------+---------+---- 

                                  -300000         0    300000    600000 

 

 

Figura 18 – Média de impacto financeiro por região 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

2.3. Análise de correlações entre as variáveis 

2.3.1. Correlação linear 

A tabela 9 demonstra a correlação linear entre as variáveis, sendo que a 

primeira linha de cada análise representa o percentual de correlação entre as 

variáveis e a segunda linha o grau de probabilidade de não existir correlação entre 

elas. 

A cor verde indica um grau maior de correlação, já a cor vermelha o oposto.  

 

Tabela 9 – Análise de correlação entre as variáveis 
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Decisão
Faixa 

etária

Valor da 

fraude
Gênero

Faixa 

salarial

Grau de 

instrução

Tempo de 

empresa

-0,52

0

-0,255 0,161

0,014 0,125

-0,073 -0,104 0,215

0,492 0,326 0,04

-0,883 0,536 0,282 -0,016

0 0 0,006 0,881

-0,698 0,308 0,245 0,096 0,608

0 0,003 0,019 0,365 0

-0,368 0,361 0,119 0,182 0,313 0,34

0 0 0,259 0,083 0,002 0,001

0,173 -0,054 -0,071 -0,179 -0,129 -0,127 -0,071

0,098 0,611 0,502 0,088 0,22 0,229 0,502
Região

Faixa etária

Valor da 

fraude

Gênero

Faixa 

salarial

Grau de 

instrução

Tempo de 

empresa

 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

2.3.2. Regressão linear 

Tabela 10 – Regressão linear das variáveis 

 

 

The regression equation is 

Valor da Fraude = - 1,75 + 0,470 Decisão + 0,163 Faixa Etária + 1,50 Gênero 

                  + 0,583 Faixa Salarial + 0,695 Grau de Instrução 

                  - 0,146 Tempo de empresa + 0,004 Região 

 

 

Predictor             Coef  SE Coef      T      P 

Constant            -1,746    3,521  -0,50  0,621 

Decisão             0,4701   0,7355   0,64  0,524 

Faixa Etária        0,1634   0,3068   0,53  0,596 

Gênero              1,5025   0,6952   2,16  0,034 

Faixa Salarial      0,5827   0,4025   1,45  0,151 

Grau de Instrução   0,6946   0,7808   0,89  0,376 

Tempo de empresa   -0,1457   0,4964  -0,29  0,770 

Região              0,0041   0,1753   0,02  0,981 

 

 

S = 2,25268   R-Sq = 13,9%   R-Sq(adj) = 6,7% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF       SS     MS     F      P 

Regression       7   68,639  9,806  1,93  0,074 

Residual Error  84  426,264  5,075 

Total           91  494,902 

 

 

Source             DF  Seq SS 

Decisão             1  32,264 

Faixa Etária        1   0,554 

Gênero              1  20,816 

Faixa Salarial      1  10,840 
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Grau de Instrução   1   3,726 

Tempo de empresa    1   0,436 

Região              1   0,003 

 

 

Unusual Observations 

 

              Valor da 

Obs  Decisão    Fraude    Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

 31     2,00     8,000  3,299   0,579     4,701      2,16R 

 82     3,00     8,000  3,242   0,641     4,758      2,20R 

 86     3,00     8,000  3,972   1,024     4,028      2,01R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

 

2.3.3.  Dendograma das variáveis  
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Figura 19 – Dendograma das variáveis 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

Há pelo menos 4 clusters de similaridade entre as variáveis analisadas, 

conforme podemos observar na figura 19: -Atividade, Decisão e Região; -Valor da 

Fraude; -Faixa etária, Tempo de empresa e Grau de Instrução, e; -Gênero. 

Podemos notar que a correlação entre a variável “Faixa Etária X Tempo de 

empresa X Grau de Instrução” é a mais representativa seguida do “Valor da Fraude”. 
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Com isso podemos aferir que existe uma similaridade de comportamento e não 

necessariamente uma correlação entre as variáveis. 

 

 

2.3.4. Análise em Componentes Principais 

Segue abaixo tabela 10 o resultado das análises dos componentes principais 

juntamente com o gráfico de “EigenValue” por grupo de variáveis (figura 20). 

 

Tabela 10 – Análise de componentes principais 

Eigenanalysis of the Correlation Matrix 

 

Eigenvalue  3,2167  1,2981  1,0551  0,9242  0,8201  0,6955  0,5407  0,3496 

Proportion   0,357   0,144   0,117   0,103   0,091   0,077   0,060   0,039 

Cumulative   0,357   0,502   0,619   0,722   0,813   0,890   0,950   0,989 

 

Eigenvalue  0,1000 

Proportion   0,011 

Cumulative   1,000 

 

 

Variable              PC1     PC2     PC3     PC4     PC5     PC6     PC7 

Atividade          -0,084   0,303   0,758   0,086  -0,443  -0,347   0,002 

Decisão            -0,512  -0,082   0,047  -0,057   0,169  -0,184  -0,140 

Valor da Fraude     0,229  -0,373  -0,107  -0,639  -0,195  -0,518  -0,281 

Faixa Etária        0,367   0,285  -0,069   0,032   0,362  -0,478   0,468 

Gênero              0,073  -0,669   0,431  -0,098   0,066   0,220   0,540 

Faixa Salarial      0,493   0,155  -0,089   0,005  -0,206   0,055   0,177 

Grau de Instrução   0,431   0,013   0,091   0,002  -0,289   0,404  -0,326 

Tempo de empresa    0,303  -0,031   0,428   0,061   0,671   0,005  -0,476 

Região             -0,130   0,456   0,149  -0,753   0,161   0,367   0,161 

 

Variable              PC8     PC9 

Atividade           0,028   0,039 

Decisão            -0,286  -0,750 

Valor da Fraude     0,021   0,053 

Faixa Etária       -0,446  -0,008 

Gênero             -0,055  -0,061 

Faixa Salarial      0,490  -0,639 

Grau de Instrução  -0,657  -0,143 

Tempo de empresa    0,207  -0,022 

Região              0,013   0,017 
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Figura 20 – “EigenValue” das variáveis 

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

Pela análise dos detalhes e gráficos acima percebemos que se juntarmos as 9 

variáveis em apenas 1 (PC1) teremos uma proporção de 35%, com 2 (PC1 e PC2) 

chegamos a 50%, com 3 (PC1, PC2 e PC3) em 65% e assim por diante. Isto é algo 

extremamente significativo, pois ao invés de trabalharmos com 9 variáveis poderíamos 

trabalhar, por exemplo, com o índice PC4, que já explica 75% das variáveis. 

Pela análise dos valores / participação de cada variável no índice PC3, 

poderíamos denominá-lo “baixa”, uma vez que as participações não são tão equitativas 

e possuem não possuem o mesmo sinal, parte negativo e parte positivo. 

 

2.3.5.  Análise de Correspondência 

A análise de correspondência é um método de análise fatorial para variáveis 

categóricas. A Análise de Correspondência, basicamente, converte uma tabela de 

dados não negativos de duas ou múltiplas entradas em um tipo de representação 
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gráfica em que as linhas e as colunas são simultaneamente representadas em 

dimensão reduzida, isto é, por pontos no gráfico. Este método permite mostrar como as 

variáveis dispostas em linhas e colunas estão relacionadas e não somente se a relação 

existe.  

Na tabela 12 é apresentado o resultado da análise de correspondência para a 

tabela 11. 

Tabela 11 – Médias entre as variáveis correspondendo aos tipos de fraudes 

Decisão
Faixa 

etária
Gênero

Faixa 

salarial

Grau de 

instrução

Tempo de 

empresa
Região

Corrupção
1,6964 2,9286 1,1429 3,482 1,7679 2,6071 2,214

Demonstrações 

Fraudulentas 1,1429 2,7143 1,1429 4,286 2 2,5714 1

Apropriação 

Indevida 2,3103 2,1379 1,1724 2,138 1,6897 2,4483 3  

 

Tabela 12 – Análise de contingência entre as variáveis e os tipos de 

fraudes 

 

 Axis  Inertia  Proportion  Cumulative  Histogram 

    1   0,0483      0,9751      0,9751  ****************************** 

    2   0,0012      0,0249      1,0000 

Total   0,0495 

 

 

Row Contributions 

 

                                        Component  1          Component  2 

ID  Name        Qual   Mass  Inert   Coord   Corr  Contr   Coord   Corr  Contr 

 1  Corrupção  1,000  0,347  0,017  -0,008  0,025  0,000   0,048  0,975  0,652 

 2  DF         1,000  0,326  0,478  -0,268  0,990  0,485  -0,027  0,010  0,189 

 3  AI         1,000  0,327  0,505   0,276  0,992  0,514  -0,025  0,008  0,159 

 

 

Column Contributions 

 

                                        Component  1          Component  2 

ID  Name        Qual   Mass  Inert   Coord   Corr  Contr   Coord   Corr  Contr 

 1  decisao    1,000  0,113  0,181   0,280  0,988  0,184  -0,031  0,012  0,085 

 2  etaria     1,000  0,171  0,042  -0,094  0,722  0,031   0,058  0,278  0,472 

 3  genero     1,000  0,076  0,002   0,010  0,080  0,000  -0,035  0,920  0,076 

 4  salario    1,000  0,217  0,319  -0,270  1,000  0,327   0,002  0,000  0,001 

 5  instrução  1,000  0,120  0,018  -0,070  0,654  0,012  -0,051  0,346  0,253 

 6  tempo      1,000  0,167  0,002  -0,021  0,742  0,001  -0,012  0,258  0,020 

 7  regiao     1,000  0,136  0,435   0,397  0,995  0,444   0,029  0,005  0,092 
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Do total da inércia da matriz de dados, 97,51% é contabilizada no primeiro 

componente. 
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Figura 21 – Gráfico de associação entre a categoria linha e coluna conforme a 

proximidade dos seus pontos no Biplot.   

Fonte: Dados gerados pelo autor 

 

No Symmetric Plot  (figura 21) observa-se: 

1. A variável “Faixa Salarial” está próxima à Demonstrações Fraudulentas;  

2. A variável “Nível de Decisão” está próxima de “Apropriação Indevida”;  

3. As variáveis “Faixa Etária”, “Tempo de empresa”, “Grau de Instrução” e 

“Gênero” tem proximidade com “Corrupção”; 

4.  A variável “Região” demonstra uma distância aos tipos de fraudes;  
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3. Árvore de classificação 

A Árvore de classificação é um método que indica qual a variável que melhor 

separa os grupos e classifica as variáveis por ordem de importância na separação dos 

grupos. A seguir é demonstrado o teste desse modelo: 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de ter ciência de que um fenômeno complexo não se desnuda apenas 

com métodos quantitativos, é razoável que se cerque de cuidados quantitativos para 

saber tratá-lo melhor, desde que o faça com uso adequado, crítico e autocrítico, com 

objetivo de enriquecer o procedimento qualitativo futuro. Isso porque toda dinâmica é 

passível de decodificação quando suas regularidades são analisadas, mesmo sob 

limitações, indicando suas quantidades. Também, ao adotar procedimentos 

quantitativos, é possível fazer o esforço bem intencionado e aberto à crítica de tentar 

fazer a “realidade falar” (DEMO, 2002). 

Daí, de acordo com todas as análises apresentadas nesse trabalho, os tipos de 

fraudes identificadas nesse estudo diferem do percentual relatado pelo estudo 

desenvolvido com 959 casos de fraude investigados entre janeiro de 2006 e fevereiro 

de 2008 pela Association of Certified Fraud Examiners em empresas norte-americanas, 

sendo que a categoria “apropriação indébita” teve incidência de 80,3% das fraudes 

ocorridas naquela pesquisa contra 31% em empresas brasileiras. Já a “corrupção” 

representou 12,8% contra 61% nesse estudo, porém houve similaridade na categoria 

“demonstrações fraudulentas”, tendo 6,9% e 8% no Brasil (ACFE, 2010). Assim, cabe a 

reflexão sobre o índice tão alto de corrupção no presente estudo, pois pode existir um 

impacto entre o índice de percepção de corrupção no Brasil e os profissionais nas 

organizações privadas. Sugere-se uma abordagem mais aprofundada com pesquisas 

qualitativas futuras. 

Percebe-se que há um crescimento exponencial do impacto financeiro direto das 

fraudes analisadas, levantando assim o problema e necessidade de tratamento desse 

fenômeno nas organizações. Entretanto, foi possível notar que há outros impactos que 

não financeiros em decorrência da fraude. 
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Os dados não apontam que quanto maior o nível hierárquico maior o impacto 

financeiro quando elas se concretizam. 

Não foi possível identificar uma variável relevante como causa da fraude, o que 

sugere-se buscar tais componentes repetitivos por meio de análise de conteúdo das 

entrevistas consolidadas no presente banco de dados. 
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Anexo 1 – Autorização de uso de banco de dados 

 

 

São Paulo, 04 de abril de 2014. 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP – Sede Campus Monte Alegre 

 

Ref.: Ofício de autorização de uso de banco de dados para Projeto de Pesquisa 

ao CEP da PUC/SP 

 

 

 

Nós, Marcelo Forma e Maurício Reggio, sócios-diretores da ICTS Global Ltda., 

empresa detentora do banco de dados “Entrevistas Exploratórias”, venho por meio 

deste informar ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – PUC/SP a autorização do uso do banco de dados epigrafado no 

desenvolvimento da Tese de Doutorado intitulada “A influência da pressão situacional 

na fraude interna organizacional” do aluno Renato de Almeida dos Santos, CPF no. 

148.636.398-99, RG 24.409.112-2, matriculado no Programa de Administração sob 

número RA0043559, sob orientação da Profa. Dra. Maria Cristina Sanchez Amorim. 

Esta autorização impõe que o pesquisador resguarde a confidencialidade dos nomes 

dos entrevistados e suas respectivas organizações. 

 

 

 

Marcelo Forma       Mauricio Reggio 

Sócio-diretor        Sócio-diretor 
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Anexo 2 – Apresentação ICTS Global 

 

A ICTS Global é uma empresa internacional de consultoria, 

especializada em redução de riscos ao patrimônio, reputação, 

informações e vida, incluindo a prevenção de fraudes e perdas.  

Fundada em 1982, a ICTS Global faz parte de uma holding com 

operações em todos os continentes, atuando desde 1995 na América 

Latina, com escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, e uma equipe de 

mais de 70 funcionários. 

A ICTS tem experiência única em desenvolver e implementar 

sistemas de segurança e prevenção de riscos em ambientes complexos 

e de alto risco, com clientes dos mais diversos segmentos, como 

holdings, telecom, financeiro, varejo, bens de consumo, recursos 

naturais e energia, portos, aeroportos e companhias de aviação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 3 - LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
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 Caro (a) Colaborador (a), 

 

Queremos primeiramente agradecer a sua participação espontânea no Processo de 

Levantamento de Informações em andamento. Este processo é de grande importância para 

a empresa e para o contínuo aprimoramento das relações profissionais. 

 

Com a execução do Processo de Levantamento de Informações, a empresa quer 

avaliar controles e procedimentos; quer identificar vulnerabilidades internas e riscos nas 

operações; e quer também, proteger seus funcionários, garantindo-lhes um ambiente de 

trabalho tranquilo e de confiança mútua. 

 

 As informações fornecidas na entrevista que se segue serão apresentadas somente 

ao Comitê Executivo da empresa, as quais não serão expostas dentro ou fora da empresa. 

Assim, a confidencialidade das informações por você fornecidas está totalmente garantida.  

  

Por favor, durante a entrevista, responda as perguntas de forma transparente. 

 

 Se você entendeu tudo o que foi aqui explanado e concorda em participar da 

presente entrevista de forma livre e espontânea, queira, por favor, datar, colocar o seu 

nome completo e assinar nos campos apropriados abaixo. 

 

 

DATA: ______/ _______/ _______ 

 

NOME: _______________________________________________________ 

 

ASSINATURA: _________________________________________________ 

 

 

 


