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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo analisar o impacto, nas organizações, da presença de canais de 

denúncias anônimos, operado internamente na decisão dos funcionários de comunicar casos 

de fraudes contábeis. Foi conduzido um experimento de campo com 191 participantes e dois 

grupos (2x1), sendo um grupo de controle (G1) e um grupo de tratamento (G2), no qual foi 

manipulada a variável de tratamento referente a presença e forma do canal de denúncia 

anônimo operado internamente (G2). Os dados foram coletados com questionário eletrônico, 

distribuídos aleatoriamente entre os grupos, no qual o participante foi apresentado a um 

cenário contendo um caso simulado de fraude contábil e questionado quanto a sua intenção de 

denunciar o fato. A medição da intenção de denúncia foi feita através de escala Likert de sete 

pontos. A comparação entre grupos, para entendimento do efeito do tratamento, foi realizada 

com o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Os resultados indicam que a ausência do 

canal de denúncia (G1) na organização conduz há uma menor propensão média a denúncia do 

empregado, quando comparado a esta intenção quando da presença do canal de denúncia 

(G2). Este efeito denota que a presença de um canal anônimo, operado internamente pela 

organização, tem influência na intenção dos empregados de relatar a fraude contábil 

observada. Os resultados mostram que apesar da recente exposição dos empregados no Brasil 

ao tema da denúncia, pode-se sugerir que uma maior disseminação entre empregados dos 

benefícios da utilização dos canais de comunicação interna como efetivo instrumento de 

controle, possa potencializar sua intenção de denúncia, além de melhorar os sistemas de 

controles. 

 

Palavras-chave: Canal de denúncia interna, anônimo, operado internamente; Fraudes 
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1 INTRODUÇÃO 

Os escândalos contábeis que ocorreram nos anos 2000, com destaque para os casos da 

Enron e WorldCom, e seus impactos na economia e na sociedade, trouxeram à tona, mais uma 

vez, o tema fraude e, consequentemente, a questões relacionadas com controles e requisitos 

 



 

 

para sua eficácia no combate a esse tipo de delito. A retomada do tema é proporcional a sua 

relevância para os mercados. Segundo The Association of Certified Fraud Examiners - ACFE 

(2016), os prejuízos com atos fraudulentos, em termos globais, são estimados em torno de U$ 

6,3 bilhões anuais, representando cerca de 5% das receitas anuais das organizações, podendo 

atingir o montante corresponde entre 3% e 5% do PIB de um país. 

Neste cenário de impacto das fraudes contábeis nas organizações e na economia e, 

aliado ao ritmo atual de grandes e constantes mudanças econômicas, torna-se preponderante o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno. Segundo dados da 

PriceWaterhouseCoopers (PwC, 2016) e ACFE (2016), a ausência de bons sistemas de 

controle interno pode contribuir com o aumento de 29,3% na incidência de fraudes. 

Destaca-se, neste contexto, a disseminação de programas de integridade (compliance) 

nas organizações, com papel de relevância assumido pelo canal de denúncias (PwC, 2016), 

especialmente por questões de caráter regulatório, com destaque para a Lei Sarbanes-Oxley 

Act - SOX (2002), que incentivou a criação de canais de comunicação anônima nas empresas, 

para contribuir na denúncia de atos questionáveis, tanto em relação à contabilidade e 

auditoria, como também em relação às atividades operacionais e gestão das empresas. Deste 

modo, a fim de estimular a denúncia, foi criada, nos Estados Unidos, a Lei Dodd Frank Act, 

em 2010, que atribui recompensas financeiras, mediante premissas contidas na lei.  

Os reguladores de grandes mercados de capitais internacionais, a exemplo da 

Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), estimulam o fortalecimento dos 

mecanismos de controles nas organizações, reforçando, dentre outros aspectos, a relevância 

de um sistema de denúncias e de proteção contra retaliação ao denunciante.  

A regulamentação relacionada a canais de denúncia, quanto aos diversos aspectos, 

institucionais e de proteção, ainda é incipiente no Brasil. Registra-se o incentivo a sua 

institucionalização no âmbito do mercado mobiliário pela Instrução CVM 509 (CVM, 2011), 

como parte dos deveres do Comitê Estatutário de Auditoria. Quanto à proteção ao denunciante 

encontra-se positivada na Lei de Acesso à Informação nº 12.527/11 (BRASIL, 2011), a 

introdução da proteção ao servidor denunciante, em seu artigo 126-A, que altera o Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90), sendo restrita a este grupo 

funcional, além da Instrução Normativa Conjunta do Ministério Público e Controladoria Geral 

da União (01/2016 – CGU/MP), Lei de Responsabilização das Estatais 13.303/16 (BRASIL, 

2016), que dispõe sobre controle interno, gestão de riscos e governança, dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal, estimulando a disponibilização de canais como 

componente de informação e comunicação essencial de controles internos na gestão de riscos. 

Neste cenário, a pesquisa em Contabilidade ainda tem se apresentado relativamente 

restrita em identificar métodos que indiquem ou previnam condutas antiéticas que levem a 

ocorrência de fraudes (Curtis & Taylor, 2009). Deste modo, nota-se uma tendência e 

necessidade atual de encorajamento aos empregados para relatarem estas condutas, como 

forma de controle, sendo importante, portanto, que a pesquisa na área contábil busque 

identificar os fatores que motivam este comportamento de denúncia. 

O canal de denúncia se apresenta como uma das ferramentas eficazes na recepção das 

comunicações de atos indevidos, tanto no setor público como no setor privado, tendo 

corroborado com a detecção de 42% dos casos de fraudes em organizações (PwC, 2016). 

Burket (2000) enfatiza que para ser eficaz, em qualquer tipo de estrutura, entidades e 

organismos, o canal de denúncia necessita de um sistema institucionalizado de recepção e 

proteção ao denunciante. 

As características do canal de denúncia revelam seu formato dentro da entidade, 

podendo ser independente, operado por terceiros, externamente, ou desenvolvido 

internamente, operado por equipe da organização, ou equipe externa subordinada à 



 

 

administração da entidade (Burkert, 2000). Para Kaplan e Schultz (2007), as organizações que 

promovem a denúncia interna estão propensas à eficácia e eficiência nos processos 

operacionais, pois na sua ausência, os empregados que descobrem erros corporativos não 

divulgam as suas observações para alguém, prejudicando a própria organização (Near & Miceli, 

2008).  

O canal de denúncia tem se apresentado como um importante instrumento de 

comunicação, informação e controle, que atua na prevenção, detecção e dissuasão de delitos e 

atos questionáveis nas organizações (Near & Miceli, 1995, Kaplan & Schultz, 2007, Near & 

Miceli, 2008, Park & Blenkinsopp, 2009). Além disso, o canal de comunicação tem destacado 

o efeito de sua presença na intenção de denúncia dos empregados, nas organizações, com o 

aumento da probabilidade de detecção de fraudes e maior confiabilidade nas informações 

divulgadas (Kaplan et al., 2009; Gao et al., 2015, Johansson & Carey, 2015).  

Os funcionários são o foco dos mecanismos de comunicação na maioria das 

organizações, no entanto, clientes, fornecedores e outras pessoas podem contribuir 

significativamente com as denúncias em relação a casos de ilegalidades (Gao et al, 2015). 

Assim, as organizações podem disponibilizar os mecanismos de denúncia de fraude para 

vários públicos.  

O tema foi tratado com maior ênfase em pesquisas desenvolvidas por Sousa et al., 

(2013), que enfatizou as ações de denúncias internas (whistleblowing) de empregados com 

percepção contábil, como mecanismo de combate às fraudes contábeis. Como também, 

Vasconcelos (2015), que analisou como os fatores de julgamento ético, lócus de controle, 

clima organizacional e materialidade de delito influenciam a intenção de whistleblowing dos 

auditores internos no Brasil. Além do estudo realizado por Silva, Melo e Sousa (2016) que 

analisou se a disponibilização de canal de denúncia anônima afeta a intenção dos profissionais 

em comunicar problemas de compliance no cenário brasileiro. 

O canal de denúncia foi a ferramenta antifraude com maior índice de implantação nas 

organizações (8,9%), de 2010 a 2016 (ACFE, 2016). Assim, diante da relevância do estudo 

sobre fraudes contábeis no Brasil e a potencialidade da detecção de fraudes contábeis que 

causam impacto social e econômico, através de denúncias internas de empregados, com o uso 

das ferramentas de canais de denúncias, o estudo tem como problemática de pesquisa: Qual o 

impacto, nas organizações, da presença de canais de denúncias anônimos, operado 

internamente, na decisão dos funcionários de comunicar casos de fraudes contábeis? 

A partir da hipótese que a decisão dos profissionais em comunicar atos irregulares, é 

afetada pelos canais de comunicação disponíveis (Near & Miceli, 1996), e que um canal 

operado internamente, motivaria uma intenção maior de denúncia (Kaplan et al., 2009), este 

estudo tem por objetivo analisar o impacto, nas organizações, da presença de canais de 

denúncias anônimos, operado internamente na decisão dos funcionários de comunicar casos 

de fraudes contábeis. 

Esta pesquisa contribui para ampliar o debate sobre o tema do controle, com ênfase 

nas discussões sobre o incentivo à denúncia, bem como o referencial conceitual e empírico na 

área contábil quanto à identificação de fatores motivadores a comunicação, pelos 

profissionais, de fraudes contábeis nas organizações e ainda metodologicamente com a 

utilização de processos experimentais de pesquisa.  

Esse estudo apresenta além desta introdução, uma revisão da literatura sobre fraudes 

contábeis e canais de denúncia, na seção 2. Na sequência são apresentados os procedimentos 

metodológicos envolvidos na aplicação o experimento, na seção 3, e os resultados são 

apresentados e discutidos na seção 4. A seção 5 apresenta as considerações finais do estudo. 



 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Fraudes Contábeis em Organizações 

As fraudes corporativas têm ocorrido com maior frequência na conjuntura 

contemporânea do ambiente empresarial competitivo, tendo como um dos mecanismos a 

manipulação de informação que pode causar impacto no desempenho da organização (Wells, 

2008). Deste modo, empresas tem enfrentado o crescente número de casos de fraudes, 

levando impactos significativos à reputação e perdas financeiras, que são estimadas em 5% da 

receita bruta anual da entidade (ACFE, 2016).  

A fraude é um ato doloso, (ACFE, 2016) cometido de forma intencional e 

premeditado, visando-se tirar proveito de alguma coisa. Já o erro é uma ação não intencional, 

sem a finalidade de causar danos, que pode ser fruto da ignorância, da imprudência, da 

imperícia ou da negligência. Para Rezzae (2005), são exemplos de fraudes a manipulação de 

transações contábeis e documentos, erros intencionais ou omissão de informações contábeis 

para preparação de relatórios, não aplicação intencional dos princípios contábeis, usabilidade 

de contabilidade no gerenciamento de lucros de forma agressiva e omissão de essência dos 

eventos contábeis, dentre outros.  

A ACFE (2016) descreve que a fraude é um fenômeno sistêmico, produzido por 

sinergias e executado com ações coordenadas. Assim, apresenta características que antecedem 

ao ato fraudulento, que servem de motivação para sua ocorrência em um contexto 

organizacional. 

Para Johansson e Carey (2015), os tipos de fraudes têm relação com o ambiente 

organizacional, fato que torna maior o grau de dificuldade de detecção, tanto pela 

peculiaridade da atividade operacional quanto pelas exigências aos colaboradores. Desta 

forma, as organizações passaram a demandar maiores esforços para verificar a ocorrência de 

fraudes, bem como formas de controle, a partir dos anos 2000, com um crescente número de 

empresas (Enron, WorldCom, Tyco Internacional, Xerox, Bristol Meyers Squibb, Sadia, 

Aracruz, Banco Panamericano, Petrobrás, dentre outros), que fizeram uso de demonstrações 

fraudulentas, a fim de encobrir a sua real situação financeira e fazer ganhos em detrimento 

dos acionistas.  

A fraude ocupacional ocorre através de ações coordenadas que procedem do uso de 

uma ocupação para o benefício e enriquecimento pessoal, por meio da má apropriação ou 

aplicação deliberada de bens ou ativos da organização (Rezaee, 2005). A ACFE (2016) 

desenvolveu uma das maiores contribuições na distinção dos tipos de fraudes ocupacionais, 

divulgando a árvore da fraude nos seus relatórios anuais. A estrutura apresenta 62 tipos de 

fraudes, divididas em três grupos: corrupção, apropriação indébita de ativos e demonstrações 

fraudulentas.  

A corrução compõe um dos três grupos de fraudes, que pode ser considerada como um 

fenômeno antigo na sociedade, porém com atuação destacada na atualidade devido à 

complexidade da vida social e crescimento econômico. Para Wells (2008), a corrupção é um 

ato praticado por uma pessoa que se utiliza de cargos ou condição social para obter vantagem 

pessoal, mediante a entidade que ela representa. Deste modo, seus reflexos dificultam o 

desenvolvimento econômico, reduzem a capacidade do Estado em prover os serviços 

essenciais à sociedade, além de desestimular a população na busca por melhorias, devido ao 

impacto negativo que ocorre nos fatores sociais, econômicos e políticos. 

A apropriação indébita de ativos se constitui de uma gama de ações que envolvem 

transações financeiras, principalmente, de recebimentos e pagamentos, como também 

subtração de estoques e outros ativos da organização para benefício próprio. Os atos de 



 

 

ilegalidades praticados na busca de distorcer ou omitir informações relevantes nos relatórios 

contábeis geram perda de valor para as empresas, além disso, prejudicam a confiabilidade das 

informações que são divulgadas no mercado (Vasconcelos, 2015). 

Para Johansson e Carey (2015), a fraude nas demonstrações financeiras pode envolver: 

(1) a manipulação dos registros financeiros, (2) a omissão intencional de eventos, transações, 

contas ou outras informações significativas a partir do qual as demonstrações financeiras são 

preparadas, ou (3) má aplicação dos princípios contábeis, políticas e procedimentos utilizados 

para medir, reconhecer, relatar e divulgar as transações comerciais. As fraudes nas 

demonstrações contábeis podem ocorrer para aumentar o preço das ações ou obter 

empréstimos de bancos, distribuir menores valores de dividendos aos acionistas ou evitar o 

pagamento de impostos.  

Os fatores que motivam a ocorrência de fraudes têm como base o triângulo da fraude, 

também conhecido como Triângulo de Cressey. O "Triângulo da Fraude" foi desenvolvido 

pelo sociólogo Donald Cressey (1950), na tentativa de elucidar as razões que caracterizam e 

estimulam a fraude, tais como: as pressões e incentivos, oportunidade e racionalização.  

Portanto, compreender o triângulo de fraude é essencial para avaliar a fraude contábil, 

além de ajudar a entender melhor como elas ocorrem, por que ocorrem, e o que fazer para 

detê-las. Wolfe e Hermanson (2004) apresentam o diamante da fraude, acrescentando ao 

triângulo a capacidade do indivíduo. Para Wolfe e Hermanson (2004), muitas fraudes não 

teriam ocorrido sem a presença da pessoa certa, com capacidades adequadas de aplicação dos 

detalhes da fraude. Logo, sugeriram também quatro características observáveis para cometer a 

fraude: (1) posição de autoridade ou função dentro da organização, (2) capacidade de 

compreender e explorar sistemas de contabilidade e deficiências de controle interno, (3) a 

confiança de que ela/ele não será detectada, e (4) a capacidade para lidar com o estresse 

criado dentro de uma pessoa, quando ela comete maus atos. 

 

2.2 Canais de Denúncias  

O canal de denúncia tem sido apontado como um instrumento eficaz no combate a 

fraudes contábeis. Pesquisa realizada pela ACFE (2016) denotou a importância do canal de 

denúncia como ferramenta essencial na detecção de fraudes, tanto no setor público como em 

corporações privadas. Para Williams (1999), um canal de denúncia ou hotline pode ser 

entendido como um mecanismo ou serviço de recebimento de denúncias, e tem como 

principal função a conexão de diferentes atores dentro de modelo regulatório. A partir desta 

interação entre os envolvidos nas organizações com o canal de denúncia, o mesmo pode obter 

a recepção de qualquer tipo de denúncia que ocorra no contexto organizacional, através de 

canais operados internamente, ou externamente. 

Cabe destacar que Leis como a Sarbanes Oxley de 2002 (SOX), e a Lei Dodd-Frank e 

Consumer Protection, de 2010, exigem o anonimato nos casos de denúncia em hotlines, e 

propõem incentivos financeiros aos denunciantes. Assim, as empresas tem a obrigação de 

fornecer a proteção aos denunciantes contra retaliação e oferecer recompensas para aqueles que 

denunciem atos ilegais (Guthrie & Taylor, 2015). 

Tal fato corrobora com a busca pelo monitoramento e avaliação dos sistemas de 

controle, a fim de estabelecer métodos de incentivos na denúncia de funcionários, na tentativa 

de detectar atos ilegais e de não conformidade com as normas da organização. Para Guthrie e 

Taylor (2015), a gestão da organização deve identificar e implementar maneiras de aumentar a 

comunicação interna. No entanto, o processo de denúncia interna parte do pressuposto de 

diversos fatores relacionados com o perfil do delator e a organização. Menk (2011) corrobora 

afirmando que os funcionários por vezes relutam em realizar denúncias, mesmo de menor 

magnitude, por temer possíveis retaliações.  



 

 

Embora o mecanismo de denúncia seja incentivado para todas as empresas, fatores 

sociais e culturais também afetam a sua eficácia. Em algumas sociedades, particularmente 

asiáticas e africanas, a cultura destes países tem como prudência manter as coisas como estão 

ou não tomar responsabilidade sobre o caso (Park & Blenkinsopp, 2009). Portanto, a 

implementação de um mecanismo de denúncias anônimas pode não ser bem-sucedida para 

todas as culturas. 

Pesquisa desenvolvida pela ACFE (2016) mostrou que os mecanismos de denúncia 

(hotlines) de fraude com maior utilização foram as linhas telefônicas (39,5%), e-mail (34,1%), 

web-site ou formulário on-line (23,5%) e Fax (1,5%). Dworkin e Baucus (1998) reconhecem 

que a denúncia sobre as açoes ilegais nas organizações podem ser realizadas internamente ou 

externamente, através de canais de comunicação. Nota-se que a finalidade do canal de denúncia 

é proteger a organização contra irregularidades e práticas ilícitas. 

Para Zhang, Chiu e Wei (2009), existem dois tipos de denúncia: interna e externa. 

Quando o delito é relatado para um canal dentro da organização, a denúncia é interna, mas se o 

delito é relatado para um canal fora da organização, à denúncia é considerada como externa. A 

denúncia interna pode causar menos impacto à organização em relação à denúncia externa, 

uma vez que a divulgação de informações no meio externo pode ser prejudicial à estratégia da 

entidade (Park & Blenkinsopp, 2009). 

Eticamente, a denúncia interna, ao contrário de denúncia externa, é preferencial. Isto 

ocorre porque a denúncia externa pode causar graves danos para a organização em comparação 

com a denúncia interna (Zhang, Chiu & Wei, 2009). A divulgação de informações 

priveligiadas fora da organização pode violar contratos realizados na condução do canal de 

comunicação e a publicidade prejudica a entidade. Por esta razão, a denúncia interna dá à 

organização a oportunidade de lidar rapidamente com uma preocupação, sem a pressão da 

divulgação externa. Além disso, ao corrigir problemas corporativos internamente, as gerências 

podem garantir que as informações confidenciais permaneçam confidenciais e podem incentivar 

a responsabilidade organizacional e aprendizagem. 

Park et al (2008) classificam os tipos de canais de comunicação pelas diferentes 

formas de reportar a denúncia através de mecanismos internos, externos, identificado ou 

anônimo. Assim, propõem uma tipologia de denúncia de irregularidades baseada em três 

dimensões: a denúncia formal ou informal, denúncia desenvolvida internamente ou 

externamente, e identificada ou anônima. 

Os canais de comunicação internos podem ser operados por pessoas de dentro da 

organização que reportam as denúncias à alta administração, resguardando o anonimato ou 

não dos delatores. Contudo, os canais de denúncias internas podem ser operados por uma 

equipe externa, no entanto a entidade deve observar a relação custo versus benefício, no qual 

analisa se os custos de contratar uma equipe para tratar as denúncias do canal e reportar a 

administração são maiores que manter uma estrutura interna.  

Para Near e Miceli (1995), na ausência de um canal de comunicação interno, os 

empregados que descobrem ilegalidades corporativas não divulgam as suas observações, 

colocando em risco a própria organização. Estudo de Kaplan e Schultz, (2007) identificaram 

que a denúncia efetuada na estrutura de canal de denúncia interna é de fundamental 

importância para prevenção e dissuasão de delitos corporativos e atos questionáveis. Sendo, 

umas das relevantes ações do componente de comunicação do controle interno.  

Brennan e Kelly (2007) verificaram a intenção de denúncia de auditores na 

disponibilidade de canal de denúncia formal operado internamente e externamente, 

identificando que existe uma propensão maior em comunicar atos de ilegalidades no canal 

interno dentro da empresa, tendo menos confiança nas estruturas externas. 



 

 

Kaplan et al., (2008) realizou estudo que examina a associação entre sexo de 

indivíduos e sua intenção para relatar informação de fraudes contábeis aos canais de 

comunicação anônima, identificando que as intenções de denúncia dos participantes do sexo 

feminino para um canal anônimo são mais elevadas do que para os participantes do sexo 

masculino. Além disso, Kaplan et al., (2009), encontrou maior propensão à denúncia ao canal 

de comunicação operado internamente na organização, pois em termos éticos é preferível uma 

vez que pode garantir a confiabilidade da informação e aumentar a responsabilidade e 

aprendizagem. 

Para Kaplan et al, (2009), o canal de denúncia interna, quando operado internamente 

pode ser administrado pelo departamento de auditoria interna, sendo mais utilizado (PWC, 

2016), além do departamento de recursos humanos, e contratação de equipe de profissionais 

específicos que reportam as denúncias à alta administração. Esse processo causa menos 

impacto à organização, uma vez que, não ocorre a divulgação de informações no meio externo 

(Park & Blenkinsopp, 2009). Podendo ter sua eficácia influenciada pelo status do infrator, 

nível de hierarquia e dano causado, além disso, a disseminação na organização de canais de 

denúncia interna pela legislação aumenta a propensão de denúncia, principalmente, dos 

funcionários subordinados (Kaplan et al, 2009).  

Park e Blenkinsopp (2009) destacam em seus achados o efeito da presença de canal de 

denúncia interna, sendo preferível, pois as denúncias aos canais externos podem causar danos 

à organização. Zhang, Chiu e Wei (2009) corrobora enfatizando o efeito da denúncia interna 

que pode servir de parâmetro para solução de problemas corporativos, além de atribuir 

confidencialidade e aumentar os níveis de controle na entidade, pois a divulgação de 

informações pode ser muito prejudicial. 

Ahmad, Smith e Ismail (2010) estudaram a intenção de denúncia de auditores internos 

ao canal de comunicação interna de delitos corporativos na Malásia. O estudo não encontrou 

influência do gênero com a intenção de denúncia, a exemplo de Keenan (2000), Baucus e 

Dworkin (1998). No entanto, observou-se uma maior propensão dos funcionários mais velhos, 

pois têm mais anos de experiência de trabalho e possui maior compreensão e conhecimento 

sobre seu ambiente organizacional. Para Ahmad, Smith e Ismail (2010), a denúncia realizada 

no meio interno permite a realizações de ações corretivas de irregularidades gerando 

benefícios não só para a organização como também à sociedade.  

Cabe destacar que desde a SOX (2002), até as recentes normas emitidas no Brasil a 

exemplo da Lei Anticorrupção, Lei de Governança e Responsabilidade de Estatais 

(13.303/16), e IN MP-CGU 01/2016, exigem procedimentos de denúncia segundo a qual os 

funcionários podem enviar anonimamente questões relacionadas à atos de ilegalidades. No 

entanto, não há nenhuma orientação detalhada sobre como administrar um canal de 

comunicação anônimo. Contudo, reguladores como a SEC, dentro das empresas de capital 

aberto, permite que comitês de auditoria direcionem as ações relativas a políticas e 

procedimentos para canais de comunicação anônimos.  

Portanto, a eficácia e a confiabilidade de um canal de comunicação anônimo podem 

variar dependendo de como é administrado, existindo diferenças mínimas entre eles no que 

diz respeito às variáveis que influenciam a decisão de denunciar (Dworkin & Baucus, 1998). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Método  

Foi adotado como procedimento o experimento de campo, onde os respondentes foram 

apresentados a uma situação simulada, através do relato de um cenário. A variável 

independente foi manipulada em um grupo experimental específico, conforme proposto por 



 

 

Barlow e Hersen (1984), e mantido um grupo denominado de controle, sem a manipulação da 

referida variável. O experimento é o procedimento pelo qual uma ou mais variáveis 

independentes (canais de denúncia e seus formatos) são manipuladas (Kerlinger, 1980) na 

tentativa de produzir efeitos na variável dependente (intenção de denúncia), sendo, entretanto, 

necessário o controle de variáveis relevantes que podem influenciar no problema, como 

demográficas, situacionais e organizacionais (Gall, Gall & Borg, 2003).  

Para atingir aos objetivos desta pesquisa foi necessário investigar a existência de 

relação entre a variável independente (X), canais de denúncias, anônimo, operado 

internamente, com a variável dependente (Y) decisão de comunicar casos de fraudes 

contábeis. O experimento tem como notação específica (2x1), sendo composto por dois 

grupos e um tratamento: um grupo de controle (G1) e um grupo experimental (G2). Além da 

notação, o desenho do experimento tende a se preocupar com a maximização das 

possibilidades de controle, uma vez que simula uma situação real, ajustando os fatores 

experimentais (Cooper & Schindler 2016), buscando minimizar interferências nos resultados e 

mascarar a influência das variáveis independentes nas dependentes.  

Seguindo Theóphilo e Martins (2009), este experimento foi executado com a 

construção de cenários utilizados em um grupo de controle (G1), que não recebeu nenhum 

estímulo intencional e serviu de padrão para comparação. No grupo experimental (G2), 

ocorreu manipulação da variável independente para a medição de seus efeitos na decisão de 

denunciar.  

 

3.1.1 Medição das Variáveis  

Para medir a variável dependente – decisão de comunicar o caso de fraude – foi adotada 

a escala Likert em uma sequência que vai de 1 - Não comunicaria com certeza, 2 - Improvável 

que comunicasse, 3 - Pouco provável que comunicasse, 4 - Provável que comunicasse, 5 - 

Muito provável que comunicasse, 6 - Comunicaria com Certeza, 7 - Não tenho 

responsabilidade sobre isto. Correspondendo à decisão do respondente em delatar a fraude. 

Após a apresentação do cenário, o participante atribui o valor numérico na escala Likert para 

sua intenção de denúncia. O item 7 foi incluso na escala Likert com a finalidade de captar as 

respostas dos participantes que não se responsabilizam pelo caso de fraude, ou seja, 

indiferente à situação. 

A escala fornece a compreensão psicológica dos respondentes que fundamenta seu 

juízo ético, através de valor numérico, além disso, presume que os indivíduos utilizam mais 

de uma lógica para fazer julgamentos éticos, e que o significado dessas justificativas difere 

entre as situações problemáticas. O uso de escalas tem por necessidade a busca por maior 

identificação da qualidade de percepção pelos pesquisadores da resposta (Grewal, Monroe & 

Krishnan, 1998), concomitante, com o número que atribui ao grau de decisão. 

 

3.2 Cenário  

A modelagem do cenário utilizado considerou os elementos de maior ocorrência de 

fraude contábil, como esquema de manipulação de demonstrações contábeis (lançamento sem 

documentos), o qual é um método comum de fraude (ACFE, 2014). Para Kaplan et al (2009), 

este método de fraude é um dos mais propensos a serem relatados. Na definição do cenário foi 

incluído detalhes específicos do status da pessoa que comete a fraude, tipo de atividade e 

dimensão da organização, para ajudar os respondentes na compreensão do caso. O cenário foi 

construído a partir da adaptação proposta por Kaplan et al, (2009) e Ahmad, Smith e Ismail 

(2010).  

O cenário desenvolvido insere o respondente na atividade contábil de 

acompanhamento e registro de receitas contratuais de uma empresa, sendo destacado o 



 

 

comportamento esperado pela entidade, no sentido da cultura ética nas relações internas e 

externas de trabalho. O cenário relata a exposição do respondente a um caso de fraude 

contábil na organização, cometida por seu gerente contábil superior. Detalha que após 

descobrir a fraude contábil o respondente é questionado sobre a intenção de denunciar o caso 

a administração superior da organização. Neste momento, no cenário do grupo experimental é 

inserida a informação quanto à existência na organização de um canal de denúncia anônima, 

operado internamente e é apresentada questão solicitando que indique a intenção de denúncia 

a um canal anônimo. No caso do grupo de controle tal informação sobre o canal de denúncia 

inexiste. 

 

3.3 Procedimentos de Coleta e Tratamento de Dados 

O universo da pesquisa foi constituído por estudantes e profissionais preparadores e/ou 

usuários de informações contábeis de organizações. A amostra desta pesquisa tem caráter não 

probabilístico por conveniência. O instrumento de coleta foi distribuído aleatoriamente a 

grupos, conforme a seguir: G1 – Grupo de Controle; G2 – Grupo de Experimento – Canal de 

Denúncia Operado Internamente. 

O tamanho da amostra, ou seja, o plano de pesquisa, necessária a validade dos 

resultados do estudo foi estabelecida com base em pesquisas anteriores sobre o tema. 

Registram-se os seguintes quantitativos de respondentes nos estudos que ancoram esta 

pesquisa: Kaplan et al (2009) contou com 113 respondentes e Ahmad, Smith e Ismail (2010) 

com 153, sendo estabelecido como valor de mínimo aceitável para este estudo 150 

respondentes. A amostra da presente pesquisa contou com 196 respondentes, sendo, deste 

total, 191 aproveitados e distribuídos da seguinte forma: 95 no grupo de controle (G1), e 96 

no grupo de tratamento (G2), estando, portanto, dentro da margem de aceitação estabelecida 

no plano de pesquisa, conforme anteriormente descrito. 

O instrumento de coleta utilizado foi o questionário estruturado, enviado via e-mail 

aos participantes. O período de coleta foi de julho a outubro de 2016. O questionário foi 

dividido em duas partes: (a) Exposição ao cenário de fraudes para os respondentes 

comunicarem sua decisão através de uma escala do tipo Likert de sete pontos; e (b) Coleta dos 

seguintes dados demográficos: gênero, idade, tempo no atual serviço, tempo de experiência 

profissional e função em relação à contabilidade. Essas variáveis foram tratadas com o intuito 

de identificar variações não desejáveis na variável dependente (Hair Jr et al., 1998).  

O instrumento foi submetido à validação por um grupo de cinco juízes, composto por 

doutores e mestres na área de gestão e contabilidade de Instituições de Ensino Federais do 

Brasil, sendo solicitado que atribuíssem nota de 1 a 5 ao questionário, em relação a itens 

como clareza e precisão, e apontassem sugestões de melhoria para o instrumento de coleta.  

A avaliação dos cinco juízes resultou em um Coeficiente de Validade do Conteúdo, 

(Fenker, Dieh & Alves, 2011), de 0,920 no que diz respeito à clareza. Já a precisão atingiu o 

CVC de 0,880. Nota-se que em ambos os aspectos o CVC do questionário foi maior que 0,8. 

A avaliação dos juízes contribuiu com a melhora na redação e precisão da informação para 

aplicação do pré-teste. Em seguida foi realizado um pré-teste para verificar a coerência, 

clareza e confiabilidade, com um grupo constituído por dez estudantes de mestrado e 

profissionais de instituições federais (UFPB, UFRN, UFRPE, USP e UnB), que não integram 

a amostra da pesquisa. O pré-teste foi enviado via email aos participantes e nove retornaram a 

resposta. A confiabilidade do instrumento de coleta foi constatada nos resultados consistentes.  

Para análise da relação entre as variáveis, coletadas a partir de escala Likert e o grupo 

experimental, este estudo utilizou como técnica central de análise o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney U. A operacionalização do teste Mann–Whitney tem o objetivo de verificar a 

existência de diferenças significativas entre o grupo de controle (G1) e o grupo de tratamento 



 

 

(G2), como também verificar de forma suplementar se há influência entre a composição dos 

grupos (estudantes e profissionais), e sua intenção de denúncia, identificando as frequências 

relativas através do grau de associação com a variável dependente. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentadas a análise e descrição dos dados coletados no 

experimento, na sequência: a) perfil dos respondentes; b) análise da relação entre intenção de 

denúncia e presença do canal de denúncia; c) análise da relação entre a intenção de denúncia e 

o formato de operação do canal de denúncia.  

4.1 Perfil dos Respondentes 

Foram completados 191 formulários de pesquisa do total de 196 coletados, já 

excluídos os dados perdidos (3) e as respostas que apontaram o item 7 (não tenho 

responsabilidade sobre isso) no total de 2. A motivação da exclusão do item 7 da análise é 

decorrente de sua baixa representatividade, o que inviabilizou qualquer análise desta 

informação. 

Conforme orientam Shanteau (1989) e Smith (2014), este estudo envolve uma amostra 

constituída por estudantes e profissionais com experiência e em exercício de atividades, para 

reforçar a validade interna do experimento, com participação voluntária. Nesta seção são 

examinados os perfis dos grupos que podem influenciar na leitura e discussão dos resultados 

alcançados com o experimento, mais especificamente a influência do perfil do grupo, 

aleatoriamente constituído, no resultado do tratamento aplicado. 

Os grupos foram compostos por quantidades uniformes de respondentes: G1 (controle) 

- 95 respondentes; e G2 (com canal de denúncia operado internamente) – 96 respondentes. Tal 

distribuição não afeta significativamente a análise e comparação dos grupos, considerando o 

padrão do teste estatístico utilizado, entretanto, fatores relacionados a algumas variáveis 

demográficas que compõem o perfil de cada grupo, formado de modo aleatório, devem ser 

considerados, como gênero, aspectos temporais, como tempo de trabalho na organização e 

idade, e de experiência de trabalho, no caso de estudantes e profissionais. 

Para Kaplan et al (2009), existe uma associação entre o gênero do respondente e a 

intenção de denúncia, sendo o genêro feminino mais propenso a denúncia que o masculino. 

Para verificar a possível influência nos resultados da pesquisa em decorrência do perfil dos 

grupos por gênero, seguem apresentadas na Tabela 1 as composições de cada grupo a partir 

desta variável. 

 
Tabela 1 – Composição dos Grupos por Gênero 

VARIÁVEIS G1 (n=95) G2 (n=96) 

Gênero % % 

Feminino 42,1 52,1 

Masculino 57,9 47,9 

DIFERENÇA GÊNERO 15,8% 4,2% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

Da análise da composição dos grupos por gênero, observa-se que o grupo de controle 

(G1) tem presença maior de pessoas do gênero masculino (15,8%), e o grupo de tratamento 

(G2) tem maior preponderância feminina, 4,2%. 

Esta diferença de composição na formação aleatória dos grupos não pode ser 

controlada, entretanto, mesmo que considerada pequena a diferença de composição dos 



 

 

grupos em relação a gênero, tais fatores serão considerados na análise dos resultados da 

propensão da denúncia. A partir deste perfil, espera-se que o grupo de controle 

(predominância do gênero masculino) apresente uma propensão a denúncia relativamente 

menor que o grupo de tratamento (com relativa preponderância feminina) por questões de 

gênero, segundo Kaplan et al (2009). 

Outras características na composição de perfil do grupo podem influenciar na análise do 

resultado obtido pelo experimento e passam a ser examidadas a seguir. Dworkin e Baucus, 

(1998) afirmam que os novos funcionários podem relutar em fazer a denúncia por 

desconhecerem a cultura da entidade e ter pouco conhecimento sobre os canais de denúncia 

disponíveis na entidade. Neste sentido, duas questões são consideradas neste estudo: o tempo 

de experiência profissional, o tempo na organização e a característica ocupacional, se 

estudante ou profissional, visto que este estudo levou em consideração os respondentes dos 

dois segmentos. 

A idade dos respondentes também pode ser um fator propulsor a denúncia, segundo 

Keenan (2000), os membros organizacionais com idade mais avançada tendem a ter uma 

maior compreensão dos sistemas de controle dentro de suas organizações e têm restrições 

mínimas para denunciar, em comparação com novos membros. Considerando que a pesquisa 

foi aplicada em um grupo não homogêneo, com estudantes e profissionais, este exame será 

realizado em categorias separadas. 

As características demográficas da formação dos grupos referentes à idade, ocupação e 

tempo de experiência na organização são analisadas descritivamente na Tabela 2, de modo a 

considerar seus impactos na discussão dos resultados. A partir da análise da composição dos 

grupos por variáveis temporais, idade, tempo de experiência profissional e de atuação na 

organização, busca-se considerar como estes fatores podem impactar na interpretação dos 

resultados obtidos, com foco especialmente nos achados de Dworkin e Baucus (1998) e 

Keenan (2000). 

 
Tabela 2 - Composição do Grupo por idade, experiência, atuação e ocupação. 

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS G1(n=95) G2 (n=96) 

    
Estudantes (n=42) Profissionais (n=53) 

Estudantes 

(n=38) 
Profissionais (n=58) 

 

Idade 

 

Média  

(Sd) 

23,19 

(2,61) 

32,25 

(5,92) 

24,16 

(2,84) 

34,31 

(5,70) 

Tempo de 

Experiência 

Profissional 

Média  

(Sd) 

1,74 

(0,83) 

8,53 

(6.06) 

2,39 

(1,03) 

10,34 

(5,40) 

Tempo de 

atuação no 

Serviço Atual 

Média  

(Sd) 
NA 

7,93 

(6,30) 
NA 

7,12 

(4,60) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

Nota: NA = não se aplica. 

Todos os grupos apresentam os profissionais como a composição mais expressiva, 

sendo o Grupo de controle (G1) o que apresenta menor relação entre profissionais e 

estudantes. Neste sentido, considerando que os estudantes de menor idade e vivência no 

ambiente empresarial, como podem ser examinados na Tabela 2, pode-se esperar, segundo 

estudos de Dworkin e Baucus (1998) e Keenan (2000), que a propensão à denúncia seja 

menor. O grupo de tratamento (G2), com composição de um número maior de profissionais e 

acúmulo de experiência nas organizações, além de conhecimento de seus controles e menores 



 

 

restrições à denúncia, pode apresentar uma maior propensão à denúncia. 

Em decorrência da formação aleatória dos grupos, requisito de validade do método, 

estes diferentes perfis, não controlados em sua formação, serão considerados na leitura dos 

resultados do trabalho da seguinte forma: G1- Perfil Genérico: Masculino, menor composição 

profissional e menor experiência em organizações – Influência na variável de tratamento – 

indução a menor propensão à denúncia. G2 - Perfil Genérico: Feminino, maior composição 

profissional e maior experiência em organizações – Influência na variável de tratamento – 

indução a maior propensão à denúncia. 

4.2 Relação entre a Intenção de Denúncia e Presença do Canal de Denúncia Anônimo 

O exame da questão central do estudo, que se refere à influência da presença e formato 

dos canais de denúncia interna na decisão do empregado de comunicar atos ilícitos ou ilegais 

em organizações no Brasil, é apresentado, inicialmente em seu aspecto geral, na Tabela 3, 

com os dados do grupo de controle – G1 (Sem canal de denúncia); e dados por grupos de 

tratamento por formato de canal - G2 (operado internamente) para expor o impacto da 

presença ou não do canal de denúncia.  

Este exame foi conduzido através do relacionamento entre o grupo de controle (G1) e 

o grupo de tratamento (G2), onde é introduzida na questão apresentada aos respondentes a 

menção à comunicação da fraude contábil a um canal de denúncia anônimo operado 

internamente pela organização, através de seu setor de auditoria. Os dados da pesquisa, na 

Tabela 3, apresentam a análise detalhada da intenção de denúncia dos respondentes dos 

grupos G1 e G2. 

 
Tabela 3 - Intenção de Denúncia e Presença do Formato do Canal Anônimo 

Intenção de Denúncia N 
Média 

(Sd) 

Escala Likert (%) 

1 2 3 4 5 6 

Grupo de Controle (G1) 95 
4,78 

(1,41) 
4,2 3,2 11,6 15,8 22,1 43,2 

Grupo Experimental (G2) 96 
5,27 

(0,93) 
0,00 0,00 5,2 17,7 21,9 55,2 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

Nota: Indicações da Escala Likert variando de 1 – Não comunicaria com certeza a 6 – Comunicaria com certeza. 

Os dados detalhados na Tabela 3 refletem que a média expressa pelo grupo G2, onde há 

presença de canal de denúncia operado internamente, não há dúvidas quanto à decisão do 

empregado de denunciar. Todos os respondentes apresentam alguma propensão à 

comunicação da fraude contábil, sendo que na sua maioria (94,8%) indicam a quase certeza 

desta decisão (escala acima de 4). 

Esta convicção só é presente no G2, podendo indicar que há uma relevância no formato 

de operação dado ao canal de denúncia pela organização na decisão de informar a fraude 

tomada pelo empregado. O exame descritivo das intenções de denúncia permite visualizar, 

preliminarmente, que a intenção de denúncia é mais firme onde o canal é operado 

internamente pela organização e que a menção a este detalhe (a forma de operação) tem 

influência na convicção dos empregados no ato de denunciar. 

Para verificar a existência de diferenças, estaticamente, significativas em relação à 

influência do formato de operação do canal de denúncia e a intenção do empregado em 

comunicar a fraude contábil, foram realizados testes de comparação de grupos, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 4 e 5. 

 



 

 

Tabela 4 - Intenção de denúncia do Grupo de Controle (G1) e Grupo de Tratamento (G2) 

Intenção de Denúncia 
Média 

(Sd) 

Mann- 

Whitney U 

Grupo de Controle (G1) – sem canal de denúncia 
4,78 

(1,41) 
0,025 

Grupo Experimental (G2) - canal operado internamente. 
5,27 

(0,93) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

A Tabela 4 reflete que a intenção de denúncia dos respondentes do grupo experimental 

(G2) com a presença do canal de comunicação anônimo operado internamente, apresenta 

significância estatística (w= -2,246; p= 0,025), em relação às respostas do grupo de controle. 

Verifica-se que a existência do canal de denúncia anônimo operado internamente na 

organização tem relação com a maior propensão de denunciar dos funcionários.  

Portanto, este resultado está em linha com os achados dos estudos de Kaplan et al. 

(2009), que apontam uma possibilidade maior de denúncia interna quando da presença de 

canais anônimos, operado internamente, especialmente por encorajar o empregado a 

comunicar sem medo de punições e/ou represálias por parte de gestores ou de colegas de 

trabalho. 

Para observar uma possível influência dos perfis ocupacionais dos grupos formados na 

aplicação do experimento, e considerando que a pesquisa se utilizou de estudantes e 

profissionais, e que estes últimos têm maior conhecimento e vivência no ambiente 

organizacional para definição dos impactos dos canais sobre sua decisão, a Tabela 5 traz as 

intenções de denúncias dos grupos e as análises segmentadas por perfil de grupos entre 

estudantes e profissionais. 
Tabela 5 - Intenção de Denúncia do Grupo de Controle e Grupo Experimental (G2) – Por Ocupação 

Intenção de Denúncia de Profissionais 
Média 

(Sd) 

Mann- 

Whitney U 

Grupo de Controle (G1) – sem canal de denúncia 
4,79 

(1,38) 
0,017 

Grupo Experimental (G2) - canal operado internamente. 
5,40 

(0,86) 

Intenção de Denúncia de Estudantes 
Média 

(Sd) 

Mann- 

Whitney U 

Grupo de Controle (G1) – sem canal de denúncia 
4,76 

(1,46) 
0,506 (NS) 

Grupo Experimental (G2) - canal operado internamente. 
5,08 

(1,02) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

Nota: NS – não significante. 

A Tabela 5 mostra os resultados da significância estatística entre os estudantes e 

profissionais. Percebe-se que entre os profissionais há diferenças significativas (w= -2,388; 

p= 0,017) entre a intenção de denúncia do grupo de controle (G1) e grupo experimental (G2).  

Os resultados confirmam a propensão de denúncia dos profissionais quando a 

disponibilização do canal de denúncia interno operado internamente. Por outro lado, os 

estudantes não apresentam existência de diferenças significativas entre a intenção de denúncia 

dos grupos G1 e G2. 

A partir desta diferença na segmentação de grupos entre estudantes e profissionais na 

análise entre a influência do canal de denúncia operado internamente, reflete na interpretação 

do resultado inicialmente apresentado pela Tabela 5, demonstrando que a significância 

estatística é decorrente, primordialmente, da intenção emanada pelos profissionais, sendo 



 

 

coerente com sua maior experiência no mercado de trabalho, não invalidando, no entanto, a 

constatação obtida pelo experimento.  

Este resultado está em linha com os estudos de Near e Miceli (1996), Kaplan e Schults 

(2007); Ayers e Kaplan (2005); Hunton e Rose (2010) e Johansson e Carrey (2015), que 

apontam que um canal anônimo de denúncia, como o reportado no cenário do experimento, 

motivaria a intenção maior de denúncia, especialmente por entender que há uma proteção 

contra retaliações. Os resultados, porém, não são consistentes com os achados do estudo de 

Silva, Melo e Sousa (2016), na área específica de compliance, no cenário brasileiro, que 

apontam a não relevância de um canal de denúncia, para os empregados brasileiros, na sua 

decisão de denunciar atos irregulares ou ilegais às suas organizações. Isto pode ser explicado 

devido ao estudo ora citado ter se processado no cenário nacional, ao contrário dos 

mencionados pela literatura antes referenciada. 

De modo geral este estudo indica que a presença de um canal de denúncia operado 

internamente pela organização possui influência na decisão do empregado de relatar a fraude 

contábil da qual tenha conhecimento na organização, podendo, no entanto, outras variáveis 

influenciarem nesta decisão, e que não tenham sido capturadas por esta pesquisa. Entretanto, 

devem-se considerar os possíveis impactos de variáveis não controladas por este estudo, como 

as tratadas na análise de perfil, como limitadores inerentes a este tipo de averiguação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os escândalos de fraudes e corrupção que vêm ocorrendo no Brasil tornaram os órgãos 

reguladores mais preocupados com as questões relacionadas aos mecanismos de controles e 

disseminação da denúncia no combate a atos ilícitos. Portanto, o cenário brasileiro, 

vivenciado, pode ser entendido como variável de estímulo à intenção de denúncia na pesquisa. 

Esta pesquisa teve o objetivo de analisar o impacto da presença, nas organizações, de 

canais de denúncias e de seus diferentes formatos na decisão dos funcionários de comunicar 

casos de fraudes contábeis. Assim, este estudo vem contribuir com as discussões sobre a 

propensão à denúncia com o uso de instrumentos de canais de comunicação anônimo, em seus 

diferentes formatos, operado internamente por departamento de auditoria, ou operado 

externamente, na prevenção de fraudes.  

Os estudos realizados sobre o efeito da presença de canais de denúncias, em outros 

países, têm corroborando e fornecido informações relevantes a respeito deste componente de 

comunicação no processo de controle, prevenção e detecção de atos de ilegalidades e fraudes. 

Além disso, evidências sobre as características dos denunciantes têm sido apresentadas em 

relação à utilização de canais de comunicação interno ou externo.  

Os resultados desta pesquisa mostram uma composição amostral com perfil traçado 

para o grupo G1 com predominância de pessoas do sexo masculino, menor número de 

profissionais, além de menor tempo de experiência em organizações. Já o grupo de tratamento 

G2 tem gênero predominante feminino, maior composição profissional e maior experiência 

em organizações.  

Em relação à intenção de denúncia e o formato de operação do canal de denúncia 

interna, operado internamente, os resultados refletem que a presença de canal de denúncia 

operado internamente, por uma equipe de auditoria interna que reporta à presidência as 

denúncias, apresenta a existência de significância estatística em relação às respostas do grupo 

de controle, ou seja, influencia a propensão da comunicação da fraude contábil.  

Os funcionários podem entender que o tratamento da denúncia interna possibilita uma 

menor exposição da entidade ao meio externo, bem como podem acreditar em ações que 

modifiquem os sistemas de controles existentes, com o monitoramento contínuo de auditoria 

interna e externa aliado aos canais de comunicação. Estes resultados apontam uma 



 

 

possibilidade maior de denúncia interna quando da presença de canais anônimos, 

especialmente por encorajar o empregado a comunicar sem medo de represálias por parte de 

gestores ou de colegas de trabalho (Kaplan & Schults 2007, Kaplan et al., 2009, Hunton & 

Rose, 2011, Johansson & Carrey 2015).  

Apesar da recente exposição dos empregados no Brasil ao tema da denúncia, seus 

impactos e benefícios existem uma propensão a delatar quando o canal é operado 

internamente, fator estatisticamente significativo pode ser decorrer de maior confiabilidade 

nas ações internas para as providências necessárias a cessar os eventos ilícitos observados. 

Pode-se sugerir que uma maior disseminação entre empregados dos benefícios da utilização 

dos canais de comunicação interna como efetivo instrumento de controle interno, possa 

potencializar sua intenção de denúncia e consequentemente a melhoria da efetividade dos 

sistemas de controles das organizações.  

Os resultados mostram que apesar da recente exposição dos empregados no Brasil ao 

tema da denúncia, pode-se sugerir que uma maior disseminação entre empregados dos 

benefícios da utilização dos canais de comunicação interna como efetivo instrumento de 

controle, possa potencializar sua intenção de denúncia, além de melhorar os sistemas de 

controles. 

O presente estudo tem como limitações próprias o método experimental e as ameaças 

a sua validade interna, que também devem ser consideradas na leitura e interpretação dos 

resultados, no entanto, os achados podem contribuir para a reflexão de reguladores e 

organizações quanto à decisão de regular a obrigatoriedade de canais internos de denúncia no 

Brasil. Pesquisas futuras podem ser desenvolvidas com implementação de canais anônimos de 

denúncia como ferramental de apoio ao combate a atos ilegais com uma amostra maior e 

homogênea para observar o comportamento de determinados profissionais e sua intenção de 

denúncia, bem como a relação entre as variáveis demográficas. Além disso, a inserção da 

existência de controle interno na organização e sua influência na decisão de comunicar 

ilegalidades ao canal de denúncia.  
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