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As fraudes contábeis chamam a atenção desde o começo desse século com escândalos 

envolvendo empresas como a Enron e WorldCom nos Estados Unidos; e o Banco 

Panamericano e Banco Santos, no Brasil. Todos os casos trazem questionamentos sobre a 

credibilidade das informações presentes nos relatórios financeiros das empresas, uma vez que 

gestores e contadores acabam se utilizando dos seus conhecimentos das normas e padrões 

contábeis com o intuito de distorcer e manipular as informações contábeis, e assim, trazem 

graves problemas aos usuários externos dessas informações (ALBRECHT, 2003; 

SCHIEHLL; BORBA; DAL-RI MURCIA, 2007).  

Diante do exposto, busca-se, nesta pesquisa, responder a seguinte questão: Quais são 

as características das instituições bancárias envolvidas em escândalos corporativos 

relacionados à fraude contábil? Para uma melhor compreensão dos aspectos que abrangem a 

manipulação das informações contábeis em instituições financeiras bancárias, este estudo tem 

como objetivo investigar as características de bancos brasileiros envolvidos em escândalos 

relacionados à fraude contábil no período de 2000 a 2015.  

Mais especificamente, os propósitos desta pesquisa são: (1) verificar quais as variáveis 

preditoras da fraude tratadas na literatura apresentam relação com as possíveis alterações nas 

demonstrações financeiras das instituições financeiras analisadas nos dois anos anteriores e 

posteriores à acusação de fraude e no período do escândalo; (2) realizar uma comparação das 

principais alterações encontradas nas demonstrações contábeis das empresas analisadas antes 

e após a ocorrência da fraude; (3) descrever as possíveis motivações da ação fraudulenta, bem 

como os métodos de manipulação contábil e a estrutura de governança corporativa das 

empresas analisadas; (4) investigar a opinião de auditores sobre quais variáveis podem ser 

preditoras das fraudes contábeis em instituições financeiras bancárias; e (5) estabelecer 

comparações entre as variáveis encontradas nas demonstrações financeiras das empresas 

analisadas e as variáveis levantadas pelos auditores pesquisados.  

Schiehll, Borba e Dal-ri Murcia (2007) afirmam que os escândalos contábeis ocorridos 

no início do presente século acabaram provocando dúvidas a respeito da confiabilidade das 

demonstrações contábeis. Assim, apesar do aumento da incidência de fraude e da criação de 

novas leis que tentem combater a mesma, muitos esforços organizacionais não são atuais e 

são ainda superficiais, já que no Brasil os estudos sobre fraude contábil têm focado 

principalmente em aspectos de normas contábeis (ANDERSON, 2004; COSTA; WOOD JR, 

2012). Além do mais, a grande dificuldade está em conseguir distinguir o que são atos 

criminosos intencionais e comportamentos não intencionais, ou, ainda, se esses são de 

responsabilidade da empresa ou dos indivíduos.  

Nesse sentido, há necessidade de se realizar mais estudos que promovam discussões 

sobre a temática e estimulem a criticidade acerca do assunto, pois, há um entendimento, para 

um reduzido percentual de futuros gestores e contadores, de que a fraude corporativa é o tipo 

de crime mais grave que uma organização poderia cometer (BORGES et al., 2016). O fato é 

que uma das razões das fraudes serem um assunto pouco discutido no meio acadêmico é a 
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carência de dados divulgados pelos órgãos de fiscalização (LEVITT; DUBNER, 2005; 

CONDÉ; ALMEIDA; QUINTAL, 2015).  

Logo, este estudo possui um enfoque exploratório-descritivo e se justifica por permitir 

um maior conhecimento sobre o tema de fraudes contábeis no cenário nacional e na pesquisa 

e no ensino da contabilidade, bem como auxiliar os usuários das demonstrações financeiras a 

identificar e avaliar o risco de relatórios financeiros fraudulentos. Além disso, diante do 

cenário de ocorrência de fraudes e a perda da credibilidade das informações fornecidas pela 

área da contabilidade financeira, o estudo dos casos de fraudes em instituições financeiras 

bancárias, contribuirá para o entendimento e um possível resgate da confiança dos seus 

usuários.  

Em razão da ausência de uma base de dados estruturada, que possua informações 

sobre casos de fraudes contábeis existentes no Brasil, esta pesquisa investigará apenas os 

relatórios financeiros de instituições financeiras bancárias envolvidas em escândalos de 

fraudes contábeis ocorridas no Brasil, pela acessibilidade às informações. É importante 

ressaltar que não faz parte do escopo desta pesquisa tratar de discussões relacionadas às 

normas e padrões contábeis; bem como não serão tratadas questões associadas à ética e moral 

do contador e auditor.  

Sá e Hoog (2005, p. 19) explicam a fraude como “um ato doloso cometido de forma 

premeditada, planejada, com a finalidade de obter proveito com o prejuízo de terceiros”. 

Desse modo, a fraude pode ser compreendida como qualquer meio utilizado com o intuito de 

obter vantagem injusta sobre alguém, seja por ato ou omissão. Porém, na prática, há uma 

dificuldade em diferenciar a fraude de um gerenciamento de resultados ou um erro 

(RODRIGUES, 2013). A fraude é caracterizada por um ato intencional com o intuito de se 

obter benefício próprio; diferentemente de um erro, que implica em um ato não intencional.  

A fraude implica em um delito, ou seja, um crime doloso; enquanto que o erro é um ato 

ilícito, mas que não é doloso, sendo resultado de negligência e/ou desconhecimento (SÁ; 

HOOG, 2005). 

Além da distinção entre fraude e erro, é importante compreender a diferença entre 

fraude e gerenciamento de resultados, já que a barreira que as separa é tênue. Wuerges (2010) 

mostra que o gerenciamento de resultado não infringe a lei, ou seja, ocorre dentro da 

legalidade; enquanto que a fraude ultrapassa os limites legais, e assim, é compreendida como 

crime. Contudo, deve-se considerar que o gerenciamento de resultado pode ser 

instrumentalizado através de uma fraude contábil, ou seja, nem todo gerenciamento de 

resultado é uma fraude, mas toda fraude é um gerenciamento de resultado (RODRIGUES, 

2013). 

Com relação à tipificação das fraudes, a Association of Certified Fraud Examiners 

(ACFE) propôs a denominada “Árvore da Fraude”, que representa uma estrutura dividida em 

três grandes tipos de fraudes corporativas: corrupção, apropriação indevida de ativos e 

demonstrações financeiras fraudulentas, que se subdividem em 51 tipos de fraudes. Ainda 

sobre teorias relacionadas à fraude corporativa, Cressey (1973) propõe a existência de três 

elementos para explicar a ocorrência de uma fraude: pressão, oportunidade e racionalização; 

cujos fatores passaram a ser denominados de Triângulo da Fraude. Posteriormente, Wolfe e 

Hermanson (2004) acrescentaram o quarto elemento: a capacidade, formando o chamado 

Diamante da Fraude. 

O foco deste estudo é a fraude contábil. A Resolução nº 1.207/2009 do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) caracteriza as seguintes práticas como fraude contábil: 

falsificação de registros ou documentos, que alterem os registros de ativos, passivos e 

resultados; omissão de transações nos registros contábeis; apropriação indevida de ativos; 

registros de transações sem comprovação; e aplicação de praticas contábeis impróprias (CFC, 

2009). Contudo, a fraude contábil se esbarra em muitas limitações, como a dificuldade de 
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delimitação do próprio conceito de fraude; o elevado número de casos de fraudes contábeis 

não identificados ou não divulgados; e a dificuldade de se obter informações oficiais sobre os 

casos de fraude contábeis (SMITH, 2003). 

No geral, escândalos financeiros e fraudes são maquiados nas demonstrações 

financeiras por meio da contabilidade criatividade e uma das contas mais fáceis de serem 

manipuladas na contabilidade são os estoques. Assim, a fraude contábil normalmente está 

associada à superavaliação dos estoques que proporciona maior lucro para as empresas. 

Ademais, pelo histórico de fraudes e dos maiores escândalos financeiros ocorridos, o mau uso 

de estimativas e julgamentos pode ser considerado como um importante motivo das altas 

distorções e erros que estão escondidos nas demonstrações contábeis. Logo, provisões podem 

ser manipuladas para baixo ou até mesmo serem inexistentes na contabilidade; e receitas de 

serviços podem adotar de metodologias complicadas somente com o intuito de fraudar. 

Despesas também são contas fáceis de serem manipuladas, uma vez que os auditores focam 

mais nas contas do balanço patrimonial (BARALDI, 2012).  

A fraude contábil pode ser minimizada, não só pela adoção de controles internos, mas 

também pelas práticas de auditoria. Cosenza e Grateron (2003) traz que a auditoria é 

responsável por avaliar os procedimentos contábeis e verificar a sua autenticidade, com o 

intuito de confirmar a sua adequação e eficácia em demonstrar a realidade patrimonial e 

financeira das organizações e garantir que as demonstrações contábeis como um todo estão 

livres de distorções, independentemente se foram causadas por erro ou fraude. Todavia, Silva 

(2012) destaca que os diversos escândalos financeiros ocorridos no início desse século 

relacionados às grandes empresas norte-americanas, fez com que houvesse uma diminuição 

da confiança das informações contábeis evidenciadas; bem como críticas associadas ao papel 

dos auditores, colocando em dúvida a qualidade das auditorias responsáveis por aquelas 

empresas fraudadas. Com isso, houve o aparecimento de uma área intitulada Contabilidade 

Forense ou também conhecida como auditoria investigativa. 

Nesse contexto, muitas organizações estão tentando novas e diferentes formas de 

tentar combater a fraude (KPMG Forensic, 2003; PWC, 2003). No Brasil, desde 2004, foi 

instituída a prática do rodízio de empresas de auditorias, ou seja, a cada cinco anos se altera a 

empresa de auditoria, com a finalidade de obter independência, melhorar a qualidade técnica 

dos serviços prestados e minimizar a ocorrência de fraudes nas demonstrações financeiras, e, 

assim, evitar um contato próximo entre os auditores e quem está sendo auditado para não 

surgir nenhuma parceria com vista à manipulação de informações (CVM, 2011). Contudo, o 

estudo de Oliveira e Santos (2007) mostrou que a adoção dessa prática não foi eficaz para se 

mitigar, de fato, o risco da fraude contábil nas organizações brasileiras. 

Em suma, a literatura apresenta as seguintes variáveis como preditoras da fraude 

corporativa, essencialmente, a fraude contábil: situação financeira ruim (ALBRECHT, 2003); 

política contábil agressiva (ALAM; PETRUSKA, 2012); reconhecimento de perdas menos 

oportunas e contabilização de ganhos inferiores; reconhecimento antecipado de receitas e 

aumento da quantidade de lucros divulgados (KAMARUDIN; ISMAIL; MUSTAPHA, 2012); 

a relação entre o caixa e o total dos ativos é negativamente relacionada com a fraude; 

enquanto que o pagamento de impostos sobre os lucros inflacionados e alterações de estoques 

são positivamente relacionados com a fraude (GAGANIS, 2009); empresas alavancadas 

(WUERGES; BORBA, 2014); mudança constante de auditoria; tamanho da auditoria; e quem 

realiza a auditoria (CONDÉ; ALMEIDA; QUINTAL, 2015); poucas transações com partes 

relacionadas (HASNAN; ABDUL RAHMAN; MAHENTHIRAN, 2013); maior proporção de 

fundadores no conselho e menor proporção de diretores externos (BEASLEY, 1996); fraca 

governança corporativa (HASNAN; ABDUL RAHMAN; MAHENTHIRAN, 2013); não 

atingir expectativas do mercado e visibilidade no mercado (ALTMAN, 1968); oferecimento 

de opções de compra de ações e bônus (ERICKSON; HANLON; MAYDEW, 2004); maior 



número de violações anteriores e processos contábeis (HASNAN; ABDUL RAHMAN; 

MAHENTHIRAN, 2013); e gerenciamento de resultados excessivos (CRUTCHLEY; 

JENSEN; MARSHALL, 2007). 

Há vários casos de ocorrência de fraudes contábeis em instituições bancárias. No 

Brasil, um dos casos mais noticiados e recentes é o do Banco Paramericano, que envolveu a 

criação de várias empresas fantasmas que atuavam como holding de instituições não 

financeiras. O resultado da fraude foi um rombo de R$2,5 bilhões, que vinha ocorrendo desde 

2006, e que acabou sendo descoberto pelo Banco Central em 2010, quando detectou que o 

banco realizava a venda de ativos em muitas carteiras, mas não os baixava no balanço 

(BARALDI, 2012). O fato é que Saunders (2007) aponta que os bancos são altamente 

regulamentados e apresentam uma regulamentação especial, em comparação com os outros 

tipos de empresas. Ademais, as demonstrações financeiras dos bancos apresentam 

peculiaridades. Assim, Assaf Neto (2015) traz que as operações concentradas no curto prazo, 

os índices de endividamentos altos, baixa liquidez e uma pequena participação de recursos 

próprios são características intrínsecas às demonstrações contábeis dos bancos. 

Consequentemente, maior é a dependência dos bancos com capital de terceiros. 

Desse modo, este estudo centra-se em todas as instituições financeiras bancárias 

públicas e privadas de capital aberto listadas na BM&F Bovespa a partir do ano de 2000 até 

2015. Além de que, também serão considerados os bancos de capital fechado, que divulgam 

as suas demonstrações contábeis. Os casos foram selecionados, inicialmente, a partir de 

notícias divulgadas na mídia envolvendo escândalos associados à fraude contábil durante o 

período mencionado. Nesta fase de coleta de dados se buscou todas as empresas acusadas de 

fraudes contábeis através da utilização de pesquisas com palavras-chave, incluindo termos tais 

como “fraude”, “fraude contábil”, “fraude financeira”, “processos contábeis”, “escândalos 

contábeis”, “manipulação”, “manipulação contábil” e "manipulação de ganhos" para 

identificar as fraudes contábeis. 

Posteriormente aos casos selecionados, foram levantadas as demonstrações financeiras 

de todas as empresas encontradas; bem como outros documentos relacionados aos processos 

contábeis da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e reportagens da mídia envolvendo 

fraudes e escândalos contábeis. A partir dos documentos analisados, foi encontrada maior 

quantidade de informações apenas para as empresas do tipo bancárias, assim, delimitando a 

amostra do estudo.  

Quanto à abordagem do problema, a presente pesquisa tem características qualitativas 

e quantitativas (RICHARDSON, 1999). Já quanto aos objetivos, ela caracteriza-se como 

exploratória e descritiva (BEUREN, 2006). Quanto à estratégia de pesquisa, as tipologias a 

serem utilizadas serão o estudo de caso e a pesquisa documental. É importante destacar que 

este estudo buscará seguir o protocolo do estudo de caso de Yin (2005) como forma de 

garantir a confiabilidade da pesquisa e ter uma orientação para a coleta de dados. A análise de 

conteúdo será empregada para a análise das demonstrações e processos a partir das categorias 

das variáveis preditoras encontradas na literatura. 

A coleta de dados ocorrerá tanto a partir de fontes secundárias com demonstrações 

financeiras e processos sancionadores administrativos, coletados nos sites da Bovespa e 

CVM, respectivamente; quanto à coleta de dados através de fontes primárias, por meio da 

aplicação de entrevista com auditores. Portanto, para a seleção da amostra será utilizada uma 

amostragem não probabilística por critério de conveniência, devido à grande repercussão na 

mídia dos casos e/ou à facilidade de acesso aos dados a serem pesquisados (VERGARA, 

2004). Dessa forma, para o estudo de caso desta pesquisa será utilizada uma amostra de cinco 

instituições financeiras bancárias, sendo elas: Banco Banestes, Banco Panamericano, Banco 

Cruzeiro do Sul, Banco Rural e Bic Banco; e serão entrevistados pelo menos cinco auditores.  



Esta pesquisa buscará fazer a triangulação dos fatos encontrados nas demonstrações 

financeiras e os processos sancionadores das empresas analisadas na CVM; bem como a 

utilização de comparações com as respostas dos auditores pesquisados. Os resultados desta 

pesquisa serão analisados com o uso de métodos quantitativos para descobrir e classificar a 

relação entre as variáveis.  

Diante dos resultados encontrados, espera-se compreender o comportamento das 

empresas acusadas de fraudes contábeis e os padrões contábeis adotados por elas, a partir de 

comparações com a literatura já existente, o que contribuirá para o esclarecimento dos 

principais conceitos relacionados à fraude contábil. Em suma, neste trabalho não se pretende 

desenvolver uma teoria da fraude contábil, já que generalizações a partir de poucos casos não 

podem ser feitas, mas pretende-se apresentar ideias a serem testadas de forma mais 

sistemática em estudos futuros. 
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