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01

GLOBAL FRAUD & 

RISK REPORT

02

03

04

9ª edição do relatório

Objetivo de analisar o status e a evolução do combate à 
fraude

Avaliação de riscos cibernéticos e de segurança como 
novidade da edição

Preparada pela Forrester Consulting, por meio de entrevistas 
e questionários com empresas de diversos setores e regiões

05
Amostragem de 550 executivos sêniores (70% C-suite) 
de empresas com receita regional representativa (61% > 
USD 500M)

06 20% dos respondentes da América Latina
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RESULTADOS GLOBAIS

CRESCIMENTO DA INCIDÊNCIA E DA EXPOSIÇÃO À FRAUDE

 A incidência de fraude apresenta tendência de crescimento nos últimos três anos

INCIDÊNCIA
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RESULTADOS GLOBAIS

CRESCIMENTO DA INCIDÊNCIA E DA EXPOSIÇÃO À FRAUDE

 A incidência de fraude apresenta tendência de crescimento nos últimos três anos

 A percepção de exposição à fraude também cresce – e em ritmo mais acelerado

 A diferença pode significar que os mecanismos de prevenção e detecção não acompanham a evolução 
das fraudes?

INCIDÊNCIA

EXPOSIÇÃO

61%

70%

75%

82%
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63%

81%
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2013

2016

80%

91%

2015
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RESULTADOS GLOBAIS

TIPOS DE FRAUDE MAIS COMUNS

 Número significativamente maior de incidentes comparado a 2015

 Roubo de ativos permanece a fraude mais comum

 Fraude de compras e roubo, perda ou ataque a informações continuam na sequência

2015

2016
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RESULTADOS GLOBAIS

TIPOS DE AMEAÇA CIBERNÉTICA MAIS COMUNS

 A maioria dos incidentes cibernéticos envolve mais de um vetor de ataque

 Globalização do ataque – vítima pode estar em um país, invasor em outro e objeto de ataque em um terceiro 
local

 O principal vetor são as infestações por vírus/worms (33%)

 Ataques de phishing são considerados uma forte ameaça (26%)
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A ação da fraude é usualmente um inside job: 

 Funcionários  e ex-funcionários são os maiores responsáveis pelas fraudes e pelos ataques cibernéticos

RESULTADOS GLOBAIS

Agentes das fraudes e ataques

Autores de ataques cibernéticos ou roubo, perda 
e ataque envolvendo informações

Responsáveis por fraude

20%

24%

13%

10%

7%

7%

7%

6%

2%

1%

4%

Ex-funcionários

Funcionários

Agentes ou intermediários

Inserção acidental de…

Vendedores/fornecedores

Clientes

Concorrentes

Parceiros em Joint Ventures

Ativistas políticos

Estados-nação

Não sei

96%

27%

27%

26%

23%

19%

14%

13%

2%

Funcionários

Agentes e/ou intermediários

Ex-funcionários

Vendedores/fornecedores

Parceiros em Joint Ventures

Clientes

Reguladores

Funcionários do governo

Não sei
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FRAUDE
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 A percepção de exposição à fraude cresceu acima da média mundial

RESULTADOS DO BRASIL

CRESCIMENTO DA INCIDÊNCIA E DA EXPOSIÇÃO À FRAUDE

EXPOSIÇÃO

74%

86%

2012

2013

2016

80%

94%

2015
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 A percepção de exposição à fraude cresceu acima da média mundial

 No entanto, a incidência de fraude esteve bem aquém desta percepção, tendo caído de um ano para o outro

 O último ano apresentou a maior diferença entre expectativa e incidência – 26 pontos percentuais

RESULTADOS DO BRASIL

CRESCIMENTO DA INCIDÊNCIA E DA EXPOSIÇÃO À FRAUDE

54%

74%

2012

2013

2016

77%

68%

201574%

86%

2012

2013

2016

80%

94%

2015

INCIDÊNCIA

EXPOSIÇÃO
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01

RESULTADOS

DO BRASIL

02

03

04

Na edição de 2013, concluiu-se que os investimentos 
planejados para ações de mitigação no Brasil não seriam 
suficientes para cobrir os riscos identificados

HISTÓRICO DE RESULTADOS

A falta de budget para ações de Compliance e controles 
internos foi citada por diversos executivos

Na edição de 2015, a intenção de melhorar as defesas 
contra fraude estava abaixo da média mundial, mesmo 
em aspectos nos quais havia ciência de vulnerabilidade

Estes pontos corroboram a hipótese de que a incidência 
de fraudes abaixo da média global não significa 
maturidade do Brasil, mas sim um agravamento da 
deficiência de controles internos
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 66% dos entrevistados indicou 
perdas entre 1% a 3%

 Porém, impacto não está limitado 
apenas ao caixa da empresa

 No Brasil, a descoberta da fraude 
tem maior impacto na relação da 
empresa com autoridades 
reguladoras

 Globalmente, o maior impacto é 
na moral dos funcionários

61%

65%

69%

69%

70%

75%

71%

73%

78%

71%

Receita / continuidade de
negócios da empresa

Reputação da empresa

Privacidade / segurança /
satisfação do cliente

Privacidade / segurança /
moral dos funcionários

Relação da empresa com as
autoridades reguladoras

Global Brasil

RESULTADOS DO BRASIL

FATORES IMPACTADOS PELA DESCOBERTA DE FRAUDE
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 Whistleblower é, globalmente, o meio mais citado para a descoberta da fraude

 No Brasil, whistlebower foi citado por apenas 17% dos entrevistados, ocupando a última posição

 O meio mais comum no Brasil para detecção de fraude é auditoria externa

RESULTADOS DO BRASIL

DESCOBERTA DE FRAUDE

21%

44%

36%

39%

26%

17%

43%

35%

Administração

Denunciante

Auditoria Externa

Auditoria Interna

Brasil Global
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 Os mecanismos de mitigação de 
fraude devem minimizar 
vulnerabilidades das empresas

 Boa parte dos executivos não tem 
grandes pretensões de 
implementação

 No Brasil, as prioridades de 
implantação no próximo ano estão 
adequadas para os principais tipos 
de fraude apontados no Brasil?

 Para mudar esse panorama de 
deficiência, é necessário entender a 
necessidade investir continuamente 
em controles internos  

47%

47%

50%

56%

59%

59%

59%

62%

65%

71%

74%

57%

54%

55%

61%

56%

56%

57%

54%

58%

63%

56%

Treinamento, linha direta de denúncias

Controles de gestão, como comitê de
auditoria

Diretor de risco e sistema de gestão
de risco

Segurança de TI, contramedidas
técnicas

Avaliação de risco de propriedade
intelectual e programa de…

Checagem de histórico pré-
contratação

Sistemas de segurança física e
registro de ativos

Envolvimento do conselho de diretores
em políticas e procedimentos de…

Monitoramento de mídia, controles de
conformidade, revisão legal

Controles financeiros e combate a
lavagem de dinheiro

Due Diligence em parceiros, clientes e
fornecedores

Global Brasil

RESULTADOS DO BRASIL

AÇÕES DE MITIGAÇÃO DE FRAUDE
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SEGURANÇA CIBERNÉTICA
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RESULTADOS DO BRASIL

PRINCIPAIS TIPOS DE CIBERATAQUES

6%

9%

9%

9%

9%

12%

15%

15%

18%

21%

24%

29%

41%

19%

13%

14%

19%

22%

16%

18%

26%

18%

24%

16%

22%

34%

Roubo de dados de clientes ou funcionários

Ataque de navegação de serviço (DoS)

Fraude de transferência bancária

Violação de dados resultante em perda de IP /
segredos comerciais / P&D

Exclusão ou corrupção de dados por malware ou
problema no sistema

Alteração dos dados do cliente

Exclusão de dados por parte de administrador
malicioso

Ataque de phising baseado em e-mail

Perda de equipamento com dados sensíveis

Eliminação ou perda de dados devido a problemas no
sistema

Não sofremos fraudes nos últimos 12 meses

Violação de dados resultante em perda de dados de
cliente ou funcionários

Ataques de vírus/ worms

Global Brasil

Tanto no Brasil quanto globalmente, ataque por vírus/ worm foi mencionado como o principal tipo 
de ciberataque sofrido pela empresa
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 Os principais responsáveis incidentes 
cibernéticos são funcionários e ex-
funcionários das empresas

 No Brasil, ciberataques causados por 
ex-funcionários tem quase o dobro da 
prevalência proporcional em 
comparação aos resultados globais

4%

8%

8%

8%

9%

19%

7%

7%

13%

10%

6%

13%

20%

Clientes

Vendedores / fornecedores

Autônomos / funcionários temporários

Funcionários

Parceiros em Joint Venture

Agentes e/ou Intermediários

Ex-funcionários

Global Brasil

RESULTADOS DO BRASIL

PERPETRADORES DAS FRAUDES CIBERNÉTICAS

38%
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 A desproporção entre os resultados brasileiro e global pode estar associada a um agravamento na 
deficiência de controles internos, possivelmente resultante da redução de investimentos associada 
à crise econômica

 Corrobora esta hipótese o fato de que, na pesquisa de 2015, havia intenção abaixo da média global 
de implementar defesas antifraude

 Este cenário é preocupante na atual conjuntura do país, tendo em vista a importância crescente 
dada pela legislação, por autoridades e reguladores, a medidas antifraude e anti-risco

 É importante lembrar que os perpetradores continuam inovando em suas formas de atuação

 A ameaça de risco nunca pode ser completamente eliminada e os impactos adversos não podem 
ser subestimados, sejam eles financeiros ou reputacionais

PONTOS CHAVE
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