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Editorial

Bem-vindos,

É com muito gosto que apresentamos a primeira  edição 
do Fraud Survey Advogados, um estudo realizado pela 
Deloitte sobre o tema da fraude no mercado empresarial 
português, na perspetiva dos advogados em Portugal.

No contexto atual, a atenção a fenómenos de fraude 
tem vindo a ganhar relevância no panorama empresarial 
português, como consequência de um maior ambiente 
de compliance e de uma menor tolerância generalizada 
para estas situações.

As consequências relacionadas com a ocorrência de 
fraude nas organizações podem ter impactos 
negativos para uma organização. Por isso, considera-
se fundamental consciencializar todos os 
intervenientes no mercado empresarial, dar a 
conhecer aprofundadamente esta problemática, os 
seus riscos, causas e consequências que resultam 
para as organizações.

Este estudo procura ainda divulgar as perceções e 
perspetivas futuras dos advogados portugueses no que 
se refere à temática da fraude, abordando nesta 
primeira edição os processos e ações mais comuns 
realizados pelos seus clientes empresariais com o 
objetivo de prevenir, identificar e remediar situações de 
fraude. 

Atenta a publicação da 2.ª edição do Fraud Survey para 
empresas portuguesas, procurou-se tecer no Fraud
Survey Advogados algumas comparações ao nível dos 
resultados obtidos com o survey para empresas, 
enriquecendo as perspetivas de análise. 

Esperamos que esta primeira edição do Fraud Survey 
Advogados seja para os advogados uma ferramenta 
de reflexão sobre o fenómeno da fraude em Portugal.

Joaquim Paulo
Partner
Financial Advisory | Forensic
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Prefácio

Nesses transparentes contactos tive ocasião 
de lembrar que naqueles debates era 
frequente que responsáveis pela 
investigação criminal e pela ação penal, 
frisassem que não precisavam da 
colaboração dos advogados para cumprirem 
os seus deveres funcionais. 
E, mais, até achavam que este tipo de 
medidas poderiam ter um efeito perverso, 
afastando os advogados do seu tradicional 
esforço de contribuir para a defesa do 
Estado de Direito e desse modo evitando 
através dos seus conselhos jurídicos que se 
cometessem crimes e outros 
comportamentos desviantes. 

Se os advogados fossem confrontados com 
um gravíssimo conflito de deveres, 
poderiam optar por diminuir o seu 
aconselhamento em zonas sensíveis por não 
quererem ser colocados em situações limite 
de violação da sua ética profissional. E com 
isso longe de se reduzirem comportamentos 
ilegais e até criminais, 
o efeito seria o oposto.

Os nossos esforços tiveram algum sucesso e 
conseguiu-se uma transposição equilibrada. 
E de facto a CCBE (a organização europeia 
de advogados) veio homenagear a OAP a 
Lisboa, por termos contribuído para a 
menos invasiva transposição da diretiva no 
espaço da União Europeia. Infelizmente, 
novas versões foram transpostas e hoje em 
dia a realidade obrigou os advogados a 
correrem o risco de ser denunciantes 
dos seus próprios clientes.

Há muitos anos, era eu Bastonário da 
Ordem dos Advogados (OAP), iniciou-se o 
processo da transposição da Diretiva do 
Branqueamento de Capitais que pela 
primeira vez assumia de forma explícita e 
direta que os advogados tinham deveres 
de denúncia que se deveriam sobrepor 
aos deveres tradicionais na sua relação 
com os Clientes.

A OAP organizou vários debates por todo 
o País em que foram também oradores 
Juízes, Procuradores da República, 
Inspetores da PJ. Dediquei também muito 
do meu tempo a sensibilizar os grupos 
parlamentares para os deveres 
profissionais dos advogados e para os 
riscos de destruição da profissão. 

José Miguel Júdice
Árbitro Internacional e Professor
Universitário
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Lembrei-me disto quando analisei o “Deloitte
Fraud Survey – Versão Advogados”, em boa 
hora levado cabo. E foi grato concluir que os 
advogados portugueses parecem estar como 
profissão atentos ao problema da fraude e 
preparados para lutar contar ela na defesa dos 
seus clientes e assumindo funções preventivas 
que são sempre a melhor forma de evitar 
comportamentos desviantes e criminais.

Os dados não são muito diversos dos que 
resultam do Survey focado nas perceções e 
experiências das estruturas empresariais, o 
qual já vai em 2ª edição. O problema é real, 
está a piorar, as empresas estatisticamente 
não estão ainda muito preparadas para se 
defender nem sequer muito sensíveis ao 
problema da fraude (sobretudo quando não 
lhes parece que em concreto lhes causem 
danos diretos e reputacionais) desvalorizando 
os riscos, pelo que há muito trabalho a fazer.

Para esse trabalho, os advogados – como os 
auditores, contabilistas e revisores de contas –
têm um papel essencial.

A alegada falta de valores éticos e a 
inexistência de eficientes sistemas de controlo 
interno dotados de recursos suficientes nas 
empresas são, na perceção dos advogados 
sondados, o fator critico. 

Ora se é verdade que a injeção de valores 
éticos nas comunidades é tarefa das 
instituições e estruturas de aculturação, e 
apenas em muito pequena medida pode ser 
tarefa dos advogados, os outros fatores 
podem e devem ser um elemento chave da 
sua prestação de serviços a empresas.

Sei por experiência própria (porque até há 
um ano exerci a profissão de advogado) que 
a profissão está cada vez mais sensibilizada 
para este tipo de problemas, não apenas 
para servir os seus Clientes, mas também 
para se proteger a si próprio de riscos 
reputacionais e outros. Mas o Survey
também demonstra que há entre os 
advogados ainda muito trabalho a fazer, 
o qual manifestamente é potenciado se a 
profissão for alertada e incentivada à adesão 
a procedimentos – que não são baratos –
que permitam detetar situações de risco e se 
for capaz de exercer a sua ação pedagógica 
neste novo mundo desconhecido para 
muitos.

Se este trabalho não tivesse outros méritos, 
e tem, este alerta bastaria para o justificar. 

Lisboa, novembro 2020
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Sumário executivo

Na observação dos resultados do Deloitte 
Fraud Survey Advogados é verificado, em 
primeiro lugar, que cerca de metade daqueles 
que responderam percecionam que  o número 
de empresas envolvidas em situações de 
fraude tem vindo a aumentar e 55% dos 
advogados declaram que já foram solicitados 
para participar na realização de um esquema 
de fraude. Em contraponto, 95% dos 
advogados afirmam que menos de 25% dos 
clientes da sua organização estão envolvidos 
em situações de fraude.

As principais causas assinaladas pelos 
advogados para a ocorrência de situações de 
fraude no contexto empresarial português são 
a inexistência de um sistema de controlo 
eficiente e a falta de valores éticos.

Paralelamente ao facto dos advogados 
acreditarem maioritariamente que as 
situações de fraude irão aumentar no futuro, 
metade dos advogados indicam que a 
legislação em vigor em Portugal para 
prevenção e remediação de fraude não é 
efetiva, considerando a maioria que os seus 
clientes não fazem uma adequada alocação de 
recursos com a finalidade de mitigar o risco de 
fraude. Contudo, mais de dois terços dos 
advogados inquiridos considera que os 
mecanismos de prevenção de fraude têm 
melhorado nas empresas portuguesas ao 
longo do tempo.

As respostas recolhidas dos advogados indicam 
que o setor mais propenso a eventos de fraude 
é o setor de serviços financeiros, ao qual se 
seguem os setores de serviços não financeiros 
e tecnológico. Por sua vez, estes percecionam 
que a área de procurement é aquela que dentro 
de uma organização tem maior vulnerabilidade 
quanto à ocorrência de situações de fraude.

Aproximadamente um terço dos advogados 
participantes no presente survey consideram 
que os mecanismos de controlo interno são o 
processo mais utilizado pelos seus clientes para 
identificar situações de fraude, ao qual se 
seguem a denúncia e a investigação interna. 
Em caso de identificação de uma situação 
fraude, mais de metade dos advogados 
consideram que os seus clientes habitualmente 
realizam uma investigação interna inicial 
seguida de consultoria externa.

Adicionalmente, de acordo com os advogados 
inquiridos, os mecanismo de controlo anti-
fraude mais eficazes são as auditorias-surpresa 
a determinadas áreas da empresa, as 
formações de medidas anti-fraude a 
colaboradores e a implementação de um canal 
de denúncia.

Por último, importa ressalvar que os 
resultados do Fraud Survey Advogados 
demonstram a importância de se analisar 
o impacto da fraude no meio empresarial 
português nos próximos anos e de 
aumentar os meios alocados à mitigação 
dos riscos subjacentes a situações de 
fraude nas empresas portuguesas.
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Principais conclusões

Perceção atual e 
perspetivas futuras

47% dos advogados indicam que os eventos de fraude 
tem vindo a aumentar e 67% julgam que irão continuar a 

aumentar no futuro.

Principais
modalidades de fraude

O tráfico de influências (55%), fraude contabilística e fiscal 
(53%) e escolha preferencial de parceiro (45%) são os tipos 

de fraude mais comuns nas empresas portuguesas, de 
acordo com as respostas dos advogados inquiridos. 

Adicionalmente, 48% dos advogados afirma que a fraude 
interna é a forma mais comum com que têm que lidar.

Efetividade da legislação

50% das respostas provenientes dos advogados 
inquiridos afirmam que as leis em vigor para prevenção 

e remediação de fraude não são efetivas.
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Vulnerabilidade por setor/ área de
empresa

De acordo com o presente estudo, 35% dos advogados 
inquiridos consideram o setor de serviços financeiros como o 
mais vulnerável a eventos de fraude e 38% declaram que a 
área de procurement de uma empresa é a mais propensa a este 
tipo de situações.

Principais causas

Os principais motivos apontados pelos advogados 
para a ocorrência de fraude no contexto empresarial 
português são a inexistência de um sistema de 
controlo eficiente (48%) e a falta de valores éticos 
(40%).

Mitigação dos riscos/ Mecanismos de prevenção

Mais de metade dos advogados (52%) julgam que os 
clientes da sua organização não fazem uma adequada 
alocação de recursos com a finalidade de mitigar o risco de 
fraude. Não obstante, 77% dos advogados considera que 
os mecanismo de prevenção de fraude têm melhorado nas 
empresas portuguesas.
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25%

38%

22%

13%

2%

Segundo 47% dos advogados inquiridos, o número 
de ocorrências de fraude tem vindo a aumentar, 
dos quais 22% classificam esse aumento 
significativo.

A tendência das respostas é semelhante à obtida 
na versão empresas, apesar destas evidenciarem 
um pessimismo ligeiramente maior, com 52% a 
considerarem que as situações de fraude 
aumentaram. 

A dimensão dos escritórios de advogados tem 
influência na perceção da variação do número de 
casos de fraude: 56% dos escritórios de grande 
dimensão consideram que houve um aumento das 
ocorrências relacionadas com fraude no último 
ano, contrastando com a perceção de 43% dos 
escritórios de pequena e média dimensão.

01

De acordo com a sua perceção, como tem evoluído o 
número de empresas portuguesas envolvidas em 
situações relacionadas com fraude no último ano?

Aumentou

significativamente

Permaneceu

inalterado

Aumentou

ligeiramente

Diminuiu

ligeiramente

Diminuiu

significativamente

Os escritórios de grande dimensão 
atribuem um peso maior ao aumento 
do número de situações de fraude no 
último ano, em comparação com os 
escritórios de pequena e média 
dimensão
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25%

39%

18%

16%

2%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão
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Aumentou significativamente

Aumentou ligeiramente

Permaneceu inalterado

Diminuiu ligeiramente

Diminuiu significativamente

25%

38%

31%

6%

Advogados / Empresas

Advogados

37%

39%

15%

9%

Empresas
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15%

35%

30%

12%

3%
5%

Os setores de serviços financeiros (35%), de 
serviços não financeiros (30%) e tecnológico (15%) 
são os mais vulneráveis à ocorrência de situações 
de fraude no meio empresarial português, de 
acordo com os advogados participantes neste 
inquérito. 

Comparando com os resultados da versão 
empresas, observa-se que estas atribuem um 
maior peso nesta questão ao setor de serviços 
financeiros (47%). Em contrapartida, 20% das 
organizações consideram que o setor de serviços 
não financeiros é o mais vulnerável. 

Considerando o fator da dimensão, a ordem 
dos setores mais vulneráveis não se altera, no 
entanto os escritórios de grande dimensão 
(44%) atribuem um maior peso percentual ao 
setor de serviços financeiros, em relação aos 
escritórios de pequena e média dimensão 
(32%). 

02

Em que setor considera existirem mais situações 
de fraude em Portugal?

Os grandes escritórios de advogados 
alocam um maior peso percentual ao 
setor de serviços financeiros como o 
mais vulnerável a ocorrências de fraude, 
comparativamente com os escritórios 
de pequena e média dimensão

Bens de consumo  

Serviços não financeiros  

Setor industrial

Serviçosfinanceiros  

Setor tecnológico  

Outro

Globalmente, o setor de serviços 
financeiros é considerado o mais 
suscetível à ocorrência de situações 
de fraude
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31%
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Bens de consumo  

Serviços não financeiros  

Setor industrial
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Outro
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Escritórios de 
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15%

35%
30%

12%

3% 5%

Advogados Empresas
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33%

22%

38%

5% 2%

De acordo com os advogados, a área de 
procurement (38%), a área comercial ou similar 
(33%) e financiamento e atividades relacionadas 
(22%) são as áreas mais propensas a situações de 
fraude.

Os resultados obtidos seguem a mesma tendência 
dos verificados no inquérito feito a empresas, não 
havendo diferenças significativas entre ambos.

Os escritórios de pequena e média dimensão 
consideram o procurement (41%) como a área mais 
suscetível à ocorrência de fraude, em comparação 
com os grandes escritórios de advogados, que 
indicam a área comercial ou similar (38%) como a 
mais vulnerável.

03

Das seguintes áreas de uma empresa, qual entende 
que é mais vulnerável a situações de fraude?

Procurement

Área comercial ou similar

Produção

Financiamento e 

atividades relacionadas

Outro

dos escritórios de grande 
dimensão indicam a área 
comercial ou similar como 
a mais propensa a eventos 
de fraude

38%

Globalmente, a área de procurement
é considerada a área mais vulnerável 
à ocorrência de situações de fraude
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Procurement
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Produção
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Advogados / Empresas

33%

22%

38%

5% 2%

Advogados Empresas
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5%

13%

15%

28%

35%

40%

42%

45%

53%

55%

O tráfico de influências (55%), a fraude 
contabilística e fiscal (53%) e a escolha preferencial 
de parceiro (45%) são consideradas as formas de 
fraude mais comuns no mercado nacional, 
segundo os inquiridos.

Paralelamente, as empresas (53%) atribuem uma 
maior relevância percentual à corrupção e um 
menor peso à fraude contabilística e fiscal (32%).

Na análise por dimensão, conclui-se que os 
grandes escritórios consideram a escolha 
preferencial de parceiro (63%), o desvio de fundos 
(50%) e o branqueamento de capitais (50%) como 
as formas de fraude mais comuns, em contraste 
com os escritórios de pequena e média dimensão, 
que referem o tráfico de influências (61%) e a 
fraude contabilística e fiscal (59%) como as 
situações de fraude mais frequentes.

04

Na sua opinião, quais das seguintes formas de fraude 
são as mais comuns no meio empresarial português?

Tráfico de influências

Corrupção

Escolha preferencial de parceiro

Branqueamento de capitais

Incumprimento regulatório

Fraude em eCommerce

Fraude com propriedade intelectual

Desvio de fundos

Suborno

Fraude contabilística e fiscal

Nota: Esta é uma pergunta com resposta múltipla pelo que o total não perfaz os 100%

Para os grandes escritórios de 
advogados, a forma de fraude 
mais comum é a escolha 
preferencial de parceiro, 
enquanto que os escritórios de 
pequena e média dimensão 
destacam o tráfico de influências
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5%

16%

16%

20%

32%

39%

39%

39%

59%

61%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

Tráfico de influências

Corrupção

Escolha preferencial 
de parceiro

Fraude contabilística 
e fiscal

Branqueamento 
de capitais

Desvio de fundos

Suborno

Incumprimento 
regulatório

Fraude em eCommerce

Fraude com 
propriedade intelectual

Outro

6%

6%

13%

38%

38%

44%

44%

50%

50%

63%
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12%

13%
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15%
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35%
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40%

31%
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45%

32%

53%

60%

55%

Advogados

Empresas



48%

40%

7%
2%

3%

Os inquiridos referem a implementação de 
sistemas de controlo ineficientes (48%) e a falta de 
valores éticos (40%) como os principais motivos 
para a ocorrência de eventos de fraude no meio 
empresarial português.

Os resultados obtidos seguem a mesma tendência 
dos verificados no inquérito feito a empresas, não 
havendo diferenças significativas entre ambos.

Os escritórios de pequena e média dimensão 
consideram os sistemas de controlos ineficientes 
(45%) a principal razão para a ocorrência de 
situações fraudulentas, à semelhança do que se 
verifica para os grandes escritórios (56%).

No entanto, há a destacar que, para os escritórios 
de grande dimensão, a pressão para resultados 
positivos não é vista como um motivo para a 
ocorrência de fraude, contrariamente ao que sucede 
para os de pequena e média dimensão (9%).

05

Qual considera ser o principal motivo para a 
ocorrência de fraude nas empresas portuguesas?

Os escritórios de pequena e média 
dimensão são os únicos a considerar a 
pressão para obter resultados positivos 
como um dos motivos para a ocorrência 
de fraude

Sistemas de controlo 
ineficientes

Pressão para resultados 
positivos da empresa

Falta de valores éticos

Nível remuneratório 
reduzido

Outro

A tendência global de resposta mostra 
uma dicotomia entre a existência de 
sistemas de controlo ineficientes e a 
falta de valores éticos, representando 
ambas cerca de 90% das respostas
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Sistemas de controlo 
ineficientes

Pressão para resultados 
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Escritórios de 
grande dimensão
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41%
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48%

40%

7%
2%

3%

Advogados Empresas
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2%

20%

27%

33%

35%

37%

52%

Mais de metade (52%) dos advogados inquiridos 
considera a falta de competências internas na área 
de controlo de fraude como o fator relacionado 
com os processos de controlo interno que mais 
contribui para a ocorrência de fraude, seguida da 
falta de formação dos colaboradores para 
prevenção de fraude (37%) e da falta de testes 
regulares a operações (35%).

Em comparação com os resultados da versão 
empresas, é de destacar que, embora haja uma 
concordância no que diz respeito à preponderância 
da falta de competências internas, as empresas 
alocam um menor peso percentual (26%) à falta 
de formação dos colaboradores. Por outro lado, 
os advogados atribuem uma menor importância 
à inexistência de políticas formalizadas e 
comunicadas (27%) face às empresas (36%).

Relativamente à análise por dimensão, interessa 
sublinhar que os escritórios de grande dimensão 
contrariam a tendência global, assinalando a 
inexistência de políticas formalizadas e 
comunicadas (50%) como o fator interno que mais 
contribui para situações de fraude nas empresas 
em Portugal.

06

Na sua opinião, que fatores relacionados com os 
processos de controlo interno mais contribuem para 
a ocorrência de fraude nas empresas portuguesas?

A falta de competências internas na 
área de controlo interno de fraude 
é considerada pelos escritórios de 
advogados o fator relacionado

com os processos de controlo

interno que mais contribui

para eventos de fraude

Falta de competências internas 
na área de controlo de fraude

Inexistência de políticas 
formalizadas e comunicadas

Falta de envolvimento da gestão na 
comunicação e implementação das políticas

Falhas no exemplo fornecido pela gestão

Outro

Falta de testes regulares a operações

Falta de formação dos colaboradores 
para prevenção de fraude

Nota: Esta é uma pergunta com resposta múltipla pelo que o total não perfaz os 100%
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6%

31%

31%

44%

44%

50%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

Falta de competências internas na área 
de controlo de fraude 

Falta de formação dos colaboradores 
para prevenção de fraude

Falta de testes regulares a operações

Inexistência de políticas formalizadas e 
comunicadas

Falhas no exemplo fornecido pela gestão

Falta de envolvimento da gestão na 
comunicação e implementação das políticas

2%

25%

18%

34%

36%

34%

55%

Outro
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Advogados / Empresas

1%

2%

22%

20%

36%

27%

34%

33%

35%

35%

26%

37%

51%

52%

Advogados

Empresas
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22%

65%

12%
2%

Aproximadamente dois terços (65%) dos 
participantes no presente estudo consideram que 
os mecanismos de prevenção de fraude nas 
empresas portuguesas têm melhorado 
ligeiramente e 22% são da opinião que 
permanecem inalterados.

Neste âmbito, para os escritórios de pequena e 
média dimensão, os mecanismos de prevenção de 
fraude têm melhorado ligeiramente (68%), um 
valor mais otimista em comparação com a 
perceção dos grandes escritórios (56%). 

De sublinhar ainda que os escritórios de grande 
dimensão são os únicos que consideram que os 
mecanismos de prevenção de fraude pioraram 
significativamente (6%).

07

Na sua opinião, como têm evoluído os mecanismos 
de prevenção de fraude nas empresas portuguesas?

Melhoraram

significativamente

Permanecem

inalterados

Melhoraram

ligeiramente

Pioraram

significativamente

dos escritórios de pequena e 
média dimensão afirmam que 
os mecanismos de prevenção 
têm melhorado ligeiramente 
nas empresas portuguesas

68%
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Permanecem

inalterados

Pioraram

significativamente

25%

56%

13%

6%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

Melhoraram

significativamente

Melhoraram

ligeiramente

20%

68%

11%

D
im

e
n

sã
o

Fraud Survey Advogados 2020 23



10%

15%

28%13%

5%

15%

2%

10%
2%

Auditorias-surpresa a áreas da empresa (28%), 
formação a colaboradores relativa a medidas 
anti-fraude (15%) e a existência de um canal de 
denúncia (15%) são considerados pelos advogados 
inquiridos os tipos de controlo anti-fraude mais 
efetivos no meio empresarial português.

Os grandes escritórios de advogados, 
contrariamente aos resultados globais, incluem a 
existência de um departamento totalmente afeto 
a prevenção e gestão de eventos de fraude (19%) 
entre os três tipos de controlo anti-fraude mais 
eficazes.

08

Que tipos de controlo anti-fraude considera serem 
mais efetivos nas empresas portuguesas?

Auditorias-surpresa a áreas da 
empresa

Formação a colaboradores 
relativa a medidas anti-fraude

Canal de denúncia

Existência de departamento 
totalmente afeto a prevenção 
e gestão de eventos de fraude

Políticas de anti-fraude

Ação de departamento 
de auditoria interna

Utilização de ferramentas 
preditivas

Código de conduta

Outro

dos grandes escritórios 
afirmam que a existência de 
um departamento totalmente 
afeto a prevenção e gestão de 
eventos de fraude é o controlo 
anti-fraude mais efetivo

19%
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19%

38%
19%

13%

6%
6%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

14%

14%

25%
11%

7%

16%

11%
2%
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Auditorias-surpresa a áreas da 
empresa

Formação a colaboradores 
relativa a medidas anti-fraude

Canal de denúncia

Existência de departamento 
totalmente afeto a prevenção 
e gestão de eventos de fraude

Políticas de anti-fraude

Ação de departamento 
de auditoria interna

Utilização de ferramentas 
preditivas

Código de conduta

Outro
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45%

7%

25%

22%

2%

Cerca de dois terços (67%) dos advogados que 
participaram no estudo preveem um aumento das 
situações associadas a fraude no próximo ano 
(22% dos quais de forma significativa), ao passo 
que 25% acredita que estas vão permanecer 
inalteradas e 9% são da opinião que vão diminuir.

Tanto advogados como empresas apresentam o 
mesmo padrão de resultados para esta questão.

Há a destacar o maior peso que os grandes 
escritórios dão ao aumento de situações de fraude 
(75%), comparativamente aos escritórios de 
pequena e média dimensão (63%). No entanto, 
sublinhe-se que estes últimos são os únicos que 
consideram que o número destas situações pode 
diminuir significativamente (2%).

09

Como antevê a evolução das situações associadas a 
fraude no mercado empresarial português no próximo 
ano? Vão…

Aumentar

significativamente

Permanecer

inalteradas

Aumentar

ligeiramente

Diminuir

significativamente

Diminuir

ligeiramente

Os grandes escritórios de advogados 
são menos otimistas do que os 
escritórios de pequena e média 
dimensão relativamente à evolução 
de situações associadas a fraude
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45%

7%

25%

22%

2%

44%

6%

24%

25%

Advogados Empresas

44%

13%

13%

31%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

45%

5%

30%

18%
2%
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Aumentar

significativamente

Permanecer

inalteradas

Aumentar

ligeiramente

Diminuir

significativamente

Diminuir

ligeiramente
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95%

3% 2%

Cerca de 95% dos advogados inquiridos afirmam 
que menos de 25% dos clientes da sua 
organização estão envolvidos em processos de 
fraude, 3% revelam que são entre 25% a 50% e 
apenas 2% consideram que mais de 3/4 dos seus 
clientes estão implicados em situações de fraude. 

A dimensão dos escritórios dos inquiridos não 
representa nesta questão um fator determinante, 
não se registando diferenças expressivas de 
perceção entre escritórios de grande, média e 
pequena dimensão. 

10

Qual é a percentagem de clientes da sua organização 
envolvidos em processos de fraude?

Menos de 25%

Entre 25% e 50%

Mais de 75%

A resposta predominante dada pelos 
advogados inquiridos é que menos de 
25% dos clientes da sua empresa estão 
envolvidos em processos de fraude
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94%

6%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

Menos de 25%

Entre 25% e 50%

Mais de 75%

95%

5%

D
im

e
n

sã
o

Fraud Survey Advogados 2020 29



48%

52%

Cinco em 10 inquiridos considera que os seus 
clientes não realizam uma adequada alocação 
de recursos para mitigar o risco de fraude.

No que diz respeito à dimensão, 75% dos 
grandes escritórios de advogados defendem

que os seus clientes não fazem uma alocação 
conveniente de recursos para a mitigação do risco 
de fraude, um valor que cai para 43% se tivermos 
em conta os escritórios de pequena e média 
dimensão.

11

Acredita que os clientes da sua organização fazem 
uma adequada alocação de recursos para a mitigação 
do risco de fraude?

A maioria das sociedades de 
advogados acredita que os clientes 
da sua organização não fazem uma 
adequada alocação de recursos para 
mitigar o risco de fraudeSim

Não

dos grandes escritórios 
afirmam que os seus clientes 
não alocam devidamente 
recursos de forma a mitigar o 
risco de fraude

75%
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25%

75%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

Sim

Não

57%

43%
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48%

43%

8%

Aproximadamente metade (48%) dos participantes 
declara que a fraude interna é a forma mais 
comum com que têm de lidar, 43% consideram 
que é a fraude externa e, por último, 8% afirmam 
que não lidam com nenhuma forma de fraude.

Tanto os grandes escritórios (50%) como os de 
pequena e média dimensão (48%) afirmam que a 
forma de fraude com que mais lidam é a fraude 
interna. A fraude externa tem, no entanto, um peso 
significativo nas respostas atribuídas a escritórios 
de pequena e média dimensão (45%), superior ao 
registado na avaliação dos grandes escritórios de 
advogados (38%).

12

Da sua experiência enquanto advogado/a, qual a 
forma de fraude mais comum com que tem que lidar?

A ocorrência de fraude externa é 
mais frequente para os escritórios 
de pequena e média dimensão do 
que para os grandes escritórios de 
advogados

Fraude interna

Fraude externa

Nenhuma
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50%

38%

13%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

Fraude interna

Fraude externa

Nenhuma

48%

45%

7%
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30%

28%

22%

15%

2%2%2%

Os mecanismos de controlo interno (30%), a 
denúncia (28%) e a investigação interna (22%) são, 
na ótica dos participantes neste estudo, os 
processos mais utilizados pelos seus clientes para 
identificarem situações de fraude. 

Paralelamente, na versão empresas, 66% das 
organizações concorda que os mecanismos de 
controlo interno são o processo mais comum. 

Não existe, no entanto, um padrão ao analisar os 
resultados por dimensão: os grandes escritórios de 
advogados consideram que as situações de fraude 
são identificadas tanto por investigação interna 
(25%) como por acidente (25%); os escritórios de 
pequena e média dimensão entendem que os 
mecanismos de controlo interno (34%) e
as denúncias (32%) são os processos mais 
utilizados pelos seus clientes para identificar 
ocorrências de fraude.

13

Da sua experiência enquanto advogado/a, qual o 
processo mais utilizado pelos seus clientes 
empresariais para identificar situações de fraude?

Os grandes escritórios de advogados 
consideram que os processos mais 
comuns para identificar situações de 
fraude são a investigação interna e 
através de acidente

Mecanismos de controlo 
interno

Denúncia

Investigação interna

Acidente

Canal de whistleblowing

ROC

Outro
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30%

28%

22%

15%

2% 2% 2%
1%

67%

3%

14%

4%

5%
6%

Advogados Empresas

19%

19%

25%

25%

6%
6%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

Mecanismos de controlo 
interno

Denúncia

Investigação interna

Acidente

Canal de whistleblowing

ROC

Outro

34%

32%

20%

11%
2%
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Advogados / Empresas
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50%

50%

As opiniões dos participantes dividem-se de forma 
igual entre aqueles que consideram que as leis 
existentes para prevenção e remediação de fraude 
em Portugal são efetivas e aqueles que são de 
opinião contrária. 

De assinalar que os inquiridos dos grandes 
escritórios (63%) defendem de forma mais 
acentuada a não efetividade das leis, em 
comparação com os dos escritórios de pequena 
e média dimensão (45%).

14

Considera que as leis existentes para prevenção e 
remediação de fraude em Portugal são efetivas?

Sim

Não

Os grandes escritórios de advogados 
têm uma visão mais negativa do que 
os escritórios de pequena e média 
dimensão, relativamente à efetividade 
da legislação existente para prevenção 
e remediação de fraude

De um ponto de vista global, os advogados 
encontram-se divididos em relação à 
efetividade das legislação em vigor para 
prevenção e remediação de fraude
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38%

63%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

Sim

Não

55%

45%
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55%

45%

Mais de metade (55%) dos advogados afirma já ter 
sido solicitado para assessorar na estruturação de 
uma potencial situação de fraude.

Considerando o fator dimensional, esta tendência é 
registada tanto nos grande escritórios (63%), como 
nos de pequena e média dimensão (52%).

15

Já foi solicitado/a para assessorar na estruturação 
de uma potencial situação de fraude?

A maioria dos grandes escritórios de 
advogados e de pequena e média 
dimensão afirma já ter sido solicitada 
a assessorar um potencial evento de 
fraude

Sim

Não

dos inquiridos pertencentes 
a grandes escritórios de 
advogados declaram que 
já foram solicitados para 
assessorar na estruturação 
de uma potencial situação 
de fraude

63%
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63%

38%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

52%

48%
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Não
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23%

52%

2%

20%

3%

Mais de metade (52%) dos advogados ouvidos 
considera que, em caso de identificação de uma 
situação de fraude, os seus clientes realizam uma 
investigação interna inicial e posterior consultoria 
externa, enquanto 23% indicam que os seus 
clientes contratam um consultor legal e 20% que 
os seus clientes promovem uma investigação 
interna.

Estes dados contrariam os registados no inquérito 
dirigido a empresas, em que a maioria das 
organizações (52%) aponta a investigação interna 
como o processo mais utilizado após a

identificação de fraude, e 36% indica a investigação 
interna e posterior consultoria externa como a
ação preferencial nestes momentos.

De acordo com as respostas obtidas, os grandes 
escritórios e os de pequena e média dimensão 
concordam que os seus clientes promovem 
maioritariamente uma investigação interna inicial 
seguida da contratação de serviços de consultoria 
externa. De destacar ainda que 13% dos advogados 
inquiridos de grandes escritórios consideram que 
os seus clientes optam pela contratação de um 
consultor forense para investigação.

16

Qual a ação normalmente realizada pelos seus clientes 
empresariais em caso de identificação de uma 
situação de fraude?

Contratação de consultor
forense para investigação

Não são tomadas 
medidas

Investigação interna

Investigação interna inicial 

e posterior consultoria
externa

Contratação de consultor  
legal

Independentemente da dimensão, a 
maioria dos escritórios de advogados 
considera que os seus clientes 
promovem uma investigação interna 
inicial seguida de consultoria externa, 
em caso de identificação de uma 
ocorrência de fraude

dos grandes escritórios 
escolhem contratar um 
consultor forense em caso 
de identificação de uma 
situação de fraude

13%
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36%

2%

52%

4%
6%

Advogados Empresas

19%

56%

13%

13%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

Contratação de consultor
forense para investigação

Não são tomadas 
medidas

Investigação interna

Investigação interna inicial 
e posterior consultoria
externa

Contratação de consultor  
legal

25%

50%

2%

23%
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23%

52%

2%

20%

3%
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48%

17%

5%

28%

2%

Quase metade (48%) dos inquiridos considera 
que a ocorrência de eventos específicos de 
fraude levaria os seus clientes a realizar uma 
avaliação de risco de fraude, 28% julgam que a 
avaliação de risco de fraude é uma atividade 
integrante da estratégia de gestão de risco da 
empresa e 17% declaram que é uma atividade 
integrante de uma auditoria.

Independentemente da dimensão do escritório, a 
ocorrência de eventos específicos é vista como a 
principal razão para a realização de uma avaliação 
de risco de fraude, havendo apenas divergências 
nos pesos percentuais indicados a partir das 
respostas de cada tipo de escritório: 63% dos 
grandes escritórios comparativamente com 43% 
dos escritórios de pequena e média dimensão.

17

Na sua opinião enquanto advogado/a, que situação 
principal levaria os seus clientes empresariais a realizar 
uma avaliação de risco de fraude?

Rotina/procedimentos 
anuais

Não sei

Eventos específicos de 
fraude

Atividade integrante da 
estratégia de gestão de 
risco da empresa

Atividade integrante de 
uma auditoria

dos grandes escritórios 
consideram a ocorrência de 
eventos específicos de fraude 
como a principal situação que 
levaria os seus clientes a 
realizar uma avaliação de 
risco de fraude

63%
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43%

18%

7%

30%

2%

63%
13%

25%

Escritórios de pequena 
e média dimensão

Escritórios de 
grande dimensão

Rotina/procedimentos 
anuais

Não sei

Eventos específicos de 
fraude

Atividade integrante da 
estratégia de gestão de 
risco da empresa

Atividade integrante de 
uma auditoria
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30%

35%

30%

5%

Mais de um terço (35%) dos advogados admite 
que nunca utilizaram soluções tecnológicas de 
processamento e análise de informação em 
processos relacionados com fraude. 
Adicionalmente, 30% afirmam que utilizam este 
tipo de soluções regularmente, enquanto 30% 
declaram que o fazem pontualmente.

Na análise por dimensão, destaca-se que 43% dos 
escritórios de pequena e média dimensão afirmam 
nunca ter utilizado soluções tecnológicas em 
processos associados a fraude.

18

Em processos relacionados com fraude, com 
que frequência utilizou soluções tecnológicas 
de processamento e análise de informação?

Mais de 40% dos escritórios de pequena 
e média dimensão admitem que nunca 
utilizaram soluções tecnológicas de 
processamento e análise de informação 
em processos de fraude

Pontualmente

Nunca

Quase sempre

Regularmente

dos inquiridos afirmam que 
nunca utilizaram soluções 
tecnológicas em processos 
relacionados com fraude

35%

Fraud Survey Advogados 2020 44



27%

43%

25%

5%

38%

13%

44%

6%
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Escritórios de 
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Pontualmente

Nunca

Quase sempre
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O Fraud Survey Advogados foi realizado entre 23 de 
abril e 21 de maio de 2020, junto de uma amostra 
constituída por advogados em Portugal. O inquérito 
obteve um total de 60 respostas, sendo esta a base de 
análise do presente estudo.

A informação recolhida surge segmentada1 por 
dimensão2.

Todas as respostas recolhidas são anónimas e

confidenciais, sendo apenas analisadas no seu 
conjunto.

1 Não foi realizada uma análise por região por não ser possível identificar 
variações significativas a partir dos resultados.
2 Consideraram-se escritório de pequena e média dimensão os escritórios 
com número de colaboradores inferior a 250 e escritórios de grande 
dimensão com um número igual ou superior a 250.

Sobre o Fraud Survey
Advogados
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