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Tenho a honra de apresentar a 3ª edição da 

Revista Compliance Rio, que é o canal oficial 

do Instituto de divulgação da produção 

científica dos nossos associados e das nossas 

associadas.

Em que pesem as dificuldades que todos  

enfrentamos neste ano de 2020, marcado por 

grandes incertezas em decorrência da pan-

demia do COVID 19, o ICRio segue seu dever 

de fomentar a cultura do compliance, da inte-

gridade e da ética, dando voz aos associados 

e às associadas dispostos a contribuir com  

a produção de conhecimento de qualidade.

O distanciamento e o trabalho remoto não 

impediram que renovássemos o Conselho 

Editorial, com o ingresso de novos membros, 

todos com o mesmo espírito de dedicação 

e colaboração para trazer mais uma edição  

da nossa Revista para o público.

Os trabalhos desta 3ª edição são dedicados 

ao Gerenciamento de Riscos, ao Compliance 

na Administração Pública e o Papel dos  

Tribunais de Contas, bem como à Governança 

nas Cidades Inteligentes, ao Compliance 

nos Clubes de Futebol, além da Estratégia 

Aprendizacional e Compliance Estratégico. 

Ou seja, mais uma vez, ofertamos artigos com 

temática variada e de grande relevância.

Sem mais me alongar, convido a todos que 

leiam e compartilhem nossa 3a edição da  

Revista Compliance Rio e, ainda, em men-

sagem dedicada aos associados e às asso-

ciados do Instituto, que se organizem para  

participar das próximas. Nunca é demais 

lembrar que nossa Revista é integralmente  

gratuita e pode ser baixada no site do Instituto 

(www.icrio.org). 

Por fim, com grande pesar, concluo rendendo 

minhas homenagens póstumas à jovem  

associada Camila Santos Guimarães, que nos 

deixou precocemente neste ano. Ela foi uma 

entusiasta do Instituto, participando da sua 

fundação, dos nossos grupos de trabalho  e 

também da 2ª edição da Revista, com artigo 

dedicado ao estudo do compliance nas em-

presas estatais. Deixou, assim, seu nome  

registrado na história do ICRio e será sempre 

por nós lembrada. 

Cordialmente,

A p r e s e n t a ç ã o

LEANDRO DE 
MATOS COUTINHO
Presidente
Instituto Compliance Rio – ICRio

Dezembro de 2020.



 Em sua recente his-
tória, graças aos seus debates 
abertos, reuniões mensais, 
diversas comissões temáticas 
e participação permanente 
nos fóruns da sociedade civil 
organizada, o ICRio se conso-
lida cada vez mais como um 
fórum de qualidade e uma 
instituição de referência para 
o avanço da cultura da inte-
gridade.

 Ao longo de nossa 
recente história, a Comissão 
Especial de Publicações 
do ICRio, com um trabalho  
dedicado de todos os seus 
membros, contribui para 
esse avanço ao idealizar um 
formato de Revista, estrutu-
rar as primeiras chamadas 
de artigos, estimular a par-
ticipação dos associados, 
criar as primeiras normas 
para publicação, revisar tais  
artigos e dar uma identidade 
editorial e visual para  
a Revista Compliance Rio,  
veículo de divulgação do 
nosso conhecimento acumu-
lado para a sociedade em 
geral. 

 Nossa terceira edição 
anual da Revista Compliance 
Rio no ano de 2020 é um dos 
frutos desse avanço constante 
do ICRio, superando desafios 
e mantendo a periodicidade 
dessa publicação. Nesse ano 
são abordados temas que  
comunicam o compromisso 
do Instituto com avanço da 
governança das cidades  
inteligentes, do compliance 
nos clubes de futebol e na 
administração pública, com 
a gestão estratégica de riscos  
e o aprendizado institucio-
nal e com a indução de boas 
práticas pelos órgãos de  
controle. A variedade dos 
temas e a sua relevância  
revelam a vitalidade e a 
atualidade do nosso debate 
institucional. 

 Graças a experiência 
adquirida durante os últimos 
anos com a Edição da nossa 
Revista Compliance Rio,  
a Comissão de Publicações  
já planeja propor aper-
feiçoamentos ao Edital de  
Chamada Pública de 2021, 
de forma a manter a qua-

lidade dessa publicação  
e estimular ainda mais a 
participação dos associados, 
consolidando essa Revista 
como uma referência no 
mercado editorial.

 Aproveito para agra-
decer todo o apoio da Secre-
taria Geral, na anonimiza-
ção dos artigos submetidos 
à nossa Comissão, para sua 
dupla revisão cega, bem 
como a todos os membros 
da Comissão pela dedicada 
demonstrada em todo  
o processo de revisão.  
Registro também minha  
homenagem, in memoriam, 
a nossa membro fundadora 
e articulista Camila Guima-
rães, em coro ao reconhe-
cimento dos seus colegas 
de Grupo de Trabalho aqui  
nesta edição.   

 

 Boa leitura a todos,

Caros amigos associados,

E d i t o r i a l HUMBERTO MOTA FILHO

 Coordenador da 
Comissão Especial de 
Publicações do ICRio  



Nossa terceira edição anual da Revista Compliance Rio no 
ano de 2020 é um dos frutos desse avanço constante do 
IC Rio, superando desafios e mantendo a periodicidade 
dessa publicação. "

 

“



HOMENAGEM DOS MEMBROS DO GT ESTATAIS  DO ICRio 
À QUERIDA COLEGA CAMILA GUIMARÃES 
 
  
A notícia do falecimento da colega Camila em 2/9/2020 nos causou grande surpresa e 
profunda tristeza.  
 
Nosso último contato se deu no evento público de nosso GT: webinar ”Compliance 
Estatal & Privado em Debate”, realizado em 2/7/2020. Camila fez apresentação segura 
e admirável sobre o artigo que ajudou a produzir no GT: “Análise Crítica da Lei das 
Estatais e sua Aplicação”.  Foi um evento muito importante com participação de 
executivos da CGU, Radix e Eletrobrás. 
 
Conhecemos Camila em dezembro de 2018 e estivemos juntos no GT até julho de 
2020. Ela foi cofundadora do ICRio. Era advogada, pós-graduanda em Direito 
Anticorrupção e Compliance.  
 
Colaborou na produção de artigos e tinha posições firmes, que revelavam o futuro 
promissor como jovem advogada. Ofereceu sua dedicação e contribuição ao ICRio, 
deixando sementes de valor no terreno brasileiro de Compliance, cada vez mais fértil. 
A Revista do ICRio, edição de 16/12/2019, publicou o artigo de CAMILA GUIMARÃES, 
“MEDIDAS DE COMPLIANCE NO ESTATUTO DAS ESTATAIS – Breves apontamentos 
sobre sua aplicação prática”. 
 
Camila era exemplo de profissional:  arguta, fazia provocações inteligentes que 
estimulavam o “pensar fora da caixa”, engajando-se em ações para melhoria da 
sociedade e das organizações, visando ambiente empresarial justo e equilibrado. 
 
Com nossa gratidão,  carinho e vibrações de Paz! 

 

MEMBROS GT ESTATAIS ICRio  (período dez. 2018 – jul.2020) 

Antonio Carlos A. Telles (coordenador) 
Frank  Dumas 
Henrique Szajdenfisz 
Juliana Souza 
Luciano Vasconcellos 
Rodrigo Valverde 
Thereza Moreira 
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Camila era exemplo de profissional: 

arguta, fazia provocações inteligentes que 

estimulavam o “pensar fora da caixa”, engajando-se 

em ações para melhoria da sociedade e das organizações, 

visando ambiente empresarial justo e equilibrado.

Homenagem Camila Guimarães 

(1982-2020)



Advogado. Atua há mais de 20 anos em Direito Empresarial, espe-
cialmente em consultoria, nos ramos de regulatório, compliance, proteção 
e gestão de dados, securitário e bancário, em escritório e empresas. Doutor 
em Ciência Política. Mestre em Direito Empresarial. Pós-graduado em Direito 
Econômico. Palestrante e Coordenador da Pós Graduação Compliance 4.0 do 
IAG/PUC. Prof. FGV LLM Law Program. Ex-Assessor Sênior da Presidência 
do BNDES. Ex-Conselheiro de Governança da Autoridade Pública Olímpica. 
Ex-Coordenador Geral dos Conselhos Empresariais da ACRJ. Presidente do 
Conselho Empresarial de Governança e Compliance da ACRJ. Ex-Membro da 
Comissão Especial de Anticorrupção, Compliance e Controle Social de Gas-
tos da OAB/RJ. Coordenador da Linha de Pesquisa em Governança Pública, 
Instituições e Controle Social do Poder Político do CEBRAD/UERJ. Integrante 
da Lista de Árbitros do CBMA. Membro Fundador e Coordenador das Publi-
cações do Instituto Compliance Rio - ICRIO. Presidente da Comissão de Estu-
dos da Transparência Pública da OAB/RJ. Integrante da Comissão Brasileira 
para o Relato Integrado da ONU. Autor e coordenador de livros, artigos e 
colunas de jornais sobre as relações entre Democracia, Desenvolvimento e 
Direito.  Criador do Prêmio de Inovação Institucional Barão de Mauá direcio-
nado para o reconhecimento das melhores práticas e políticas empresariais 
nas esferas públicas e privadas e do Prêmio de Melhores Tecnologias de 
Compliance da ACRJ. 

Economista com MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC/RJ, 
atuou no mercado financeiro por quase 30 anos, com experiência de mais 
de 15 anos em Compliance. Foi membro de Comitês de Compliance e de 
PLD junto à ANBIMA, ABBC E FEBRABAN, Sócia-Fundadora e Presidente 
do Comitê Fiscal do ICRIO, representante do ICRIO junto ao GT de Anticor-
rupção do Pacto Global da ONU, foi coordenadora do GT de Fraudes pela 
ABBC. Professora convidada em cursos de Compliance Bancário pela An-
bima, Trevisan, IBGC e UERJ. Palestrante em eventos da ABERJ e ABRACAM. 
Atua como Consultora de Conformidade para o mercado financeiro. Membro 
da ANPPD®.

HUMBERTO MOTA FILHO

JANNY RIBEIRO CASTRO

C o m i s s ã o  E s p e c i a l  d e 
P u b l i c a ç õ e s  I C R i o



Advogado do BNDES; Mestre em Ciência Jurídicas pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Doutorando em Processo pela Faculdade 
de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com Especial-
ização em Direito Civil, Empresarial e Processual Civil (UVA/RJ), em Direito 
Penal Econômico (IBCCRIM/COIMBRA) e Residência Jurídica – Área Cível 
(UERJ), formado em Direito pela UERJ e em Jornalismo pela UFRJ; Profes-
sor e Palestrante em matéria de Compliance, processo penal e Direito Penal 
Econômico; Membro Fundador do Instituto de Compliance Rio – ICRio; Au-
tor de artigos jurídicos; Conselheiro da Associação de Funcionários do Bndes 
(AFBNDES). 

TIAGO LEZAN SANT’ANNA 

Advogado; Procurador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
– UERJ; Coordenador da Coordenadoria de Licitações e Contratos do TCE/
RJ – CLC; Professor da Escola de Contas e Gestão do TCE/RJ; Membro das 
Comissões de Transparência Pública e de Licitações e Contratações da OAB/RJ; 
Membro Fundador do Instituto de Compliance Rio – ICRio; Coordenador do GT 
Compliance Público do ICRio.

Diretor de Planejamento do ICRio, onde também coordena os GTs de 
“Novas Tecnologias e Compliance” e “Planejamento e Compliance”. Adminis-
trador (FEA/UFRJ), especialista em RH (FE/UFRJ), mestre e doutor (em es-
tratégia) pela COPPE/UFRJ. Criador de conceitos inovadores como: “Estratégia 
Aprendizacional”, “Balanced Scorecard de Segunda Geração”, “Metaestraté-
gia”, “Atlas Estratégico”, “Strategy Mining”, dentre outros. É funcionário do 
BNDES, onde vem ocupando diversas funções executivas, e é associado a I2AI 
(International Association of Artificial Intelligence).

Consultor e professor em programas de educação corporativa nas 
áreas de Ética & Compliance, Liderança, Mudança, Cultura e Desenvolvimento 
Humano e Organizacional. Administrador com pós-graduação em DRH pela 
FGV- RJ. Consultor da LRN (USA) e WCCA (Campinas /SP). Ex-Presidente do 
Instituto Brasileiro de Consultores de Organização –IBCO (2016). Articulista 
da revista Rumos da Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento, por 
mais de 5 anos. Membro-fundador do ICRio e Coordenador GT ICRio - Estatais 
(Dezembro 2018-Junho 2020) e Coordenador GT ICRio Efetividade (2020).

RODRIGO VALVERDE

PAULO CÉSAR DE ARAÚJO BARCELLOS

ANTONIO CARLOS A. TELLES



M I S S Ã O
Promover em caráter genuíno, a disseminação da cultura 
da integridade junto aos seus associados e à sociedade.

VA L O R E S
Ética, Integridade e Transparência.

V I S ÃO  D O  F U T U R O
Ser reconhecido como instituição de referência no 
debate e nas ações de fomento à integridade, ao 
compliance e à boa governança.
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Advogado, Procurador do Estado de Sergipe, Ex-Promotor de Jus-
tiça do Estado da Paraíba, Pós-graduando em Direito Empresarial 
pelo Ibmec, Membro da Comissão de Estudos sobre Compliance do 
Conselho Federal da OAB e do Instituto de Compliance Rio – ICRio, 
Certificado EXIN-PDPE (PDPE - EXIN Privacy and Data Protection 
Essentials), EXIN-ISFS (ISFS - Information Security Foundation 
based on ISO IEC 27001), e Certificação Profissional em Complian-
ce Anticorrupção (CPC-A) pela LEC Certification Board/Fundação 
Getúlio Vargas

Assessor Jurídico do Parque Tecnológico da UFRJ;
Mestre em Direito pela UGF.

Procurador da UERJ; Mestre em Direito pela UNIRIO.

Gerente de conformidade de Furnas | Membro do Comitê do Sis-
tema de Integridade da Eletrobras | Especialista em Compliance

Advogada do Kincaid Mendes Vianna Advogados; Pós Graduada 
pela FGV em Direito Empresarial com ênfase em Compliance.

A preocupação com cor-
rupção é muito antiga, remontan-
do a tempos imemoriais. 

No referencial de com-
bate à fraude e à corrupção do 
Tribunal de Contas da União (TCU, 
2017, p. 7), há a seguinte passa-
gem:

“No ano VI a.c., o esta-
dista ateniense Sólon da Grécia, 
estava disposto a perdoar todas 
as dívidas das pessoas com entes 
públicos e privados. 

O nobre propósito era 
evitar que elas se tornassem es-

cravas caso não honrassem a dí-
vida, como costume da época. No 
entanto, antes de aprovar a lei, 
contou a amigos, que, se apro-
veitando da informação privile-
giada, pegaram grandes emprés-
timos e compraram terras. Após 
a lei perdoando as dívidas, seus 
amigos enriqueceram.”

Nessa toada, desde os 
primórdios da organização das pes-
soas em sociedades há notícias de 
abuso de poder para obtenção de 
vantagens, não escapando o Brasil 
desse traço característico da natu-
reza humana.

A corrupção demanda a 
confluência de duas vontades: cor-
ruptor e corrupto, normalmente um 
deles é agente público em sentido 
amplo. 

Por isso a preocupação 
em se coibir subornos de agentes 
estatais é antiga, estando presente 
em todos os ordenamentos jurídi-
cos. No entanto, foi o norte-ameri-
cano Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA), de 1977, precursor dessa 
criminalização do pagamento de 
propina praticado por empresa 
nos Estados Unidos ou por meio e 
instrumentos utilizados para o co-

PARA QUE 
COMPLIANCE NA 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA?
ANDRÉ MEIRA

FELIPE CABRAL

RAPHAELA ESPERANÇA MOREIRA 
DA SILVA

FRANK DUMAS DE ABREU MARINHO

RODRIGO MARCELLINO DA COSTA BELO

1. INTRODUÇÃO

RODRIGO VALVERDE
Advogado; Procurador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
– UERJ; Coordenador da Coordenadoria de Licitações e Contratos do 
TCE/RJ – CLC; Professor da Escola de Contas e Gestão do TCE/RJ; 
Membro das Comissões de Transparência Pública e de Licitações e 
Contratações da OAB/RJ; Membro Fundador do Instituto de Compli-
ance Rio – ICRio; Coordenador do GT Compliance Público do ICRio.
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COM EFEITO, QUANDO SE PENSA EM COMPLIANCE, FORÇOSO PEN-
SAR EM INTERAÇÃO COM AGENTES PÚBLICOS, TANTO O É QUE 
QUALQUER ANÁLISE DE RISCOS CONSIDERA O GRAU DE RELACIO-
NAMENTO DA COMPANHIA AVALIADA COM SETORES ESTATAIS, 
SOPESANDO, POR EXEMPLO, SE A COMPANHIA PARTICIPA DE LICI-
TAÇÕES, OU SE DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA FUNCIO-
NAMENTO, INCLUINDO SUPERVISÃO E CERTIFICAÇÕES PERIÓDICAS, 
POIS EM CADA UM DESSES MOMENTOS HÁ RISCO DE EXIGÊNCIA OU 
OFERECIMENTO DE PROPINAS.

A TRANSPARÊNCIA E A ÉTICA SÃO PONTOS DE PREOCUPAÇÃO PARA TODA 
A POPULAÇÃO BRASILEIRA, SENDO O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E A 
CONSEQUENTE FISCALIZAÇÃO FUNDAMENTAIS PARA EVITAR, DETECTAR E 

TRATAR OS DESVIOS, NÃO SÓ LEGAIS, MAS TAMBÉM ÉTICOS.

“

“

2. O QUE É COMPLIANCE?
O termo compliance tem 

origem no verbo inglês to comply 
e pode ser definido como “o dever 
de cumprir, de estar em conformi-
dade e fazer cumprir leis, diretrizes, 
regulamentos internos e externos, 
buscando mitigar o risco atrelado à 
reputação e o risco legal/regulató-
rio” (COIMBRA; MANZI, 2010, P.2). 

Segundo Kuhlen, apud 
Silveira e Saad-Diniz (2015, p.119), 
compliance é definido como  “as 
medidas mediante as quais as em-
presas pretendem assegurar-se 

que sejam cumpridas as regras vi-
gentes para elas e para seu pessoal, 
e que, por igual, se descubram e se 
sancionem as eventuais infrações a 
tais regras”.

No que diz respeito à área 
de compliance, podemos dizer que 
é aquela que se preocupa com o 
cumprimento das leis e de todas as 
normas que regem a sua entidade, 
tanto internas quanto externas, e 
que busca entender os riscos a que 
a entidade está submetida.

Por isso compliance tem 
sido traduzido como conformidade; 
conformidade com programas de 
integridade, construídos sob medi-
da para cada organização e calcados 
em pilares sólidos, como o compro-
misso da alta administração; a exis-
tência de uma unidade responsável 
por sua implementação; a análise, 
avaliação e gestão dos riscos asso-
ciados; e o monitoramento contínuo 
do próprio programa.

Considerando os recen-
tíssimos escândalos de corrupção, 
revelados no curso de uma pan-
demia (novo coronavírus - Co-
vid-19), envolvendo políticos e 
processos de contratação pública 
(direta ou por meio de licitações 
fraudulentas) em diversas uni-
dades da federação, urge que se 
enfrente o outro lado da moeda: o 
poder público enquanto destina-

tário do controle e o que o com-
pliance pode agregar à Adminis-
tração Pública Direta.

A transparência e a ética 
são pontos de preocupação para 
toda a população brasileira, sen-
do o cumprimento da legislação 
e a consequente fiscalização fun-
damentais para evitar, detectar e 
tratar os desvios, não só legais, 
mas também éticos.

mércio transnacional  que passem 
por aquele país a funcionários pú-
blicos no exterior.

Ao focar na pessoa jurídi-
ca privada que paga pela vantagem 
indevida, trouxe o FCPA verdadeiro 
marco no combate à corrupção.

Nesse cenário, passou a 
se utilizar o compliance como ins-
trumento de prevenção e combate à 
corrupção.

Com efeito, quando se 
pensa em compliance, forçoso 
pensar em interação com agentes 
públicos, tanto o é que qualquer 
análise de riscos considera o grau 
de relacionamento da companhia 
avaliada com setores estatais, so-
pesando, por exemplo, se a com-

panhia participa de licitações, ou 
se depende de autorização espe-
cial para funcionamento, incluindo 
supervisão e certificações periódi-
cas, pois em cada um desses mo-
mentos há risco de exigência ou 
oferecimento de propinas.
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A ética e o compliance for-
mam um conjunto de diretrizes para 
membros das organizações, nacio-
nais e internacionais, com a finalida-
de de evitar, detectar e tratar qual-
quer desvio ou inconformidade com 
a ética e/ou legislação aplicável que 
possa vir a ocorrer.

A ética também é assunto 
de destaque em um cenário em que 
se observa uma grande mudança no 
papel das organizações na socieda-
de. A transparência dos princípios 
organizacionais e a boa conduta 
socialmente responsável tornam-
se, mais do que diferenciais, fatores 
determinantes para a sobrevivência 
das organizações no mercado e para 
a manutenção de uma imagem ins-
titucional positiva.

3. O FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
DO COMPLIANCE NO SETOR PÚBLICO

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEVE SE PAUTAR POR UMA ATUAÇÃO 
ÉTICA, HAVENDO, DENTRE OS TRÊS DEVERES BÁSICOS DE TODO E QUAL-
QUER SERVIDOR PÚBLICO, UM DEVER DE CONDUTA ÉTICA, QUE DECOR-
RE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, 
SENDO CERTO QUE O CONSTITUINTE ORIGINÁRIO BUSCOU, COM ESSA 
NORMA-PRINCÍPIO, ROMPER COM UMA REALIDADE PRETÉRITA CONSA-
GRANDO AO SERVIDOR PÚBLICO UM DEVER COM INEGÁVEL CARGA AXIO-
LÓGICA QUE VAI ALÉM DO MERO CUMPRIR FORMAL DA LEI, MAS SIM O 
DE BUSCAR DAR CONCRETUDE ÀS SUAS FINALIDADES ÉTICAS E SOCIAIS, 
EXECUTANDO A MENS LEGIS EM TODA A SUA EXTENSÃO.

“

Desse cenário não escapa 
a Administração Pública que deve 
se pautar por uma atuação ética, 
havendo, dentre os três deveres bá-
sicos de todo e qualquer servidor 
público, um dever de conduta ética, 
que decorre do princípio constitu-
cional da moralidade administrativa, 
sendo certo que o constituinte origi-
nário buscou, com essa norma-prin-
cípio, romper com uma realidade 
pretérita consagrando ao servidor 
público um dever com inegável car-
ga axiológica que vai além do mero 
cumprir formal da lei, mas sim o de 
buscar dar concretude às suas fina-
lidades éticas e sociais, executando a 
mens legis em toda a sua extensão.

Outrossim, todo e qual-
quer servidor público, desde aque-
le que esteja na base da estrutura 

administrativa pública até aqueles 
que ocupam os mais altos cargos de 
qualquer esfera, de todos os entes 
federativos, são sujeitos aos mes-
mos deveres básicos decorrentes 
dos princípios constitucionais pre-
vistos no art. 37, caput da Consti-
tuição Federal. Dentre estes, des-
taca-se o princípio da legalidade 
administrativa, que, conforme é in-
formado por NIEBHUR (2011, p. 44), 
determina que o agente público não 
possui plena liberdade no seu agir; 
pelo contrário, o mesmo encontra-
se vinculado a atuar dentro dos li-
mites que lhe foram atribuídos pela 
legislação.

Modernamente, não há 
mais como se entender o princípio 
da legalidade como uma simples 
vinculação positiva à lei, na qual ao

 agente público só é dado fazer o 
que a lei permite, mas, para além 
disso, a noção de juridicidade (o res-
peito ao Direito), conforme se nota, 
a título de exemplo, no art. 2º da Lei 
Federal 9.784 de 29 de janeiro de 
1999, impõe uma atuação pautada 
em padrões éticos, de probidade, de 
decoro e boa-fé (inclusive objetiva).

Essa questão assume 
inegável relevo quando analisa-
mos as diversas legislações con-
temporâneas editadas pela União, 
Estados e Municípios, pertinentes 
à atuação dos seus agentes pú-
blicos no curso dos processos ad-
ministrativos, sendo comuns pre-
visões de o respeito não somente 
à legalidade administrativa, mas 
também à chamada juridicidade.

Destarte, não mais se re-

sume a função administrativa à má-
xima "administrar é aplicar a lei de 
ofício" (FAGUNDES, 2005, p. 3).

Essa ideia de juridicidade 
administrativa englobaria o campo 
da legalidade administrativa, como 
um de seus princípios internos, de 
sorte que a atividade administra-
tiva realizar-se-ia, via de regra, (i) 
segundo a lei (secundum legem), 
(ii) podendo encontrar fundamen-
to direto na Constituição Federal, 
independente, ou para além, da lei 
(praeter legem), ou até (iii) legiti-
mar-se perante o Direito, ainda que 
contra a lei (atividade contra legem), 
mas com fundamento numa otimi-
zada aplicação da Constituição Fe-
deral (BINENBOJM, 2006).

Assim, a moderna Admi-
nistração Pública não mais pauta a 
sua atuação a ideia de legalidade, 
como limite a atuação do agente pú-
blico, mas também engloba em si a 
ideia de um agir moral, ético sem-
pre orientada a buscar a consecução 
dos fins públicos que a Constituição 
Federal perfeitamente traduziu no 
seu art. 3º, que consagra os objetivos 
fundamentais do Estado brasileiro.

Dessa forma, e conside-
rando todo esse arcabouço cons-
titucional, podemos antever ser 
possível formular um questiona-
mento a respeito da necessidade 
de se exigir a implantação de Pro-
grama de Compliance no âmbito do 
Poder Público, haja vista já serem 
impostos aos servidores públicos e 
agentes políticos em geral deveres, 
dentre os quais o de respeito às leis 
e de atuação ética (com probidade e 
integridade).

Ocorre que, a despeito da 
existência de todo esse arcabouço 
de deveres impostos aos agentes 
públicos, bem como de todas as nor-
mas destinadas a punir violações a 
essas obrigações (v.g. Lei de Impro-
bidade Administrativa, Lei da Ação 
Civil Pública, Lei da Ação Popular, 
art. 37, § 5º da Constituição Federal), 
ainda assim o Brasil testemunhou 
casos assustadores de corrupção 
nos mais altos níveis e cargos das 
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MODERNAMENTE, NÃO HÁ MAIS COMO SE ENTENDER O PRINCÍPIO DA LE-
GALIDADE COMO UMA SIMPLES VINCULAÇÃO POSITIVA À LEI, NA QUAL 
AO AGENTE PÚBLICO SÓ É DADO FAZER O QUE A LEI PERMITE, MAS, PARA 
ALÉM DISSO, A NOÇÃO DE JURIDICIDADE (O RESPEITO AO DIREITO), CON-
FORME SE NOTA, A TÍTULO DE EXEMPLO, NO ART. 2º DA LEI FEDERAL 9.784 
DE 29 DE JANEIRO DE 1999, IMPÕE UMA ATUAÇÃO PAUTADA EM PADRÕES 
ÉTICOS, DE PROBIDADE, DE DECORO E BOA-FÉ (INCLUSIVE OBJETIVA).

“

“

unidades federadas, com o desvio 
de recursos públicos na ordem de 
bilhões de reais, sem mencionar os 
prejuízos deles decorrentes a efeti-
vidade do serviço público, e a direi-
tos fundamentais de todos os indiví-
duos, como é o caso, dentre outros, a 
uma educação e saúde efetivas, por 
exemplo.

Essa triste realidade de-
monstra que a atividade pública 
brasileira carece de estímulo ético, 
o que, sem sombra de dúvida, se 
reporta aos próprios princípios fun-
damentais do sistema constitucional 
consagrados no Título I da Constitui-
ção Federal.

É justamente em razão des-
sa deficiência cultural da Administra-
ção Pública brasileira, que a disciplina 
do compliance (e do seu instrumento, 
o Programa de Integridade) encontra 
a sua justificação de existência, pois 
essa carência ética precisa ser de fato 
sanada e a prática corporativa e or-
ganizacional internacional já revelou 
que aquele é um instrumento que 
tem demonstrado efetivos resultados 
na busca desse desiderato.

Ainda sobre esse ponto, 
Cunha Rolo, analisando o cenário da 
Administração Pública portuguesa 
(ROLO; ZENKNER; CASTRO, 2020, 
p. 279), coloca que a mesma, até 
finais da década de 1980, era mar-
cada por uma visão orientada por 
um viés moral-normativo e lega-

NÃO SE PODE NEGAR QUE O PROCESSO VIVENCIADO PELA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA PORTUGUESA É MUITO SIMILAR À EXPERIÊNCIA BRASILEIRA, 
QUANDO, A PARTIR DE 1995, SE INICIARAM AS DESESTATIZAÇÕES E PRIVA-
TIZAÇÕES, TRANSFERINDO-SE PARA OS AGENTES PRIVADOS A PRIMAZIA 
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, POR MEIO DE CONCESSÕES, COM 
A ADOÇÃO DE UMA VISÃO GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

lista. Contudo, as forças políticas do 
país viram a necessidade de mudar 
esse paradigma, em razão das ine-
gáveis mudanças que ocorriam no 
mundo, e que se refletiam, em al-
guma medida, na sociedade portu-
guesa (a consolidação do fenômeno 
da Globalização, a afirmação de um 
Capitalismo global e financeiro, e a 
adesão de Portugal a Comunidade 
Econômica Europeia que veio a se 
consolidar na União Europeia). O 
processo de modernização da Ad-

ministração Pública portuguesa que 
ficou conhecida como a Nova Gestão 
Pública foi marcada pelo chamado 
“espírito managerialista”(um pro-
cesso que aqui no Brasil veio a ser 
conhecida como “Administração ge-
rencialista”), o que teve como con-
sequência o surgimento de questões 
marcadamente éticas na atividade 
da Administração Pública.

A importância desse fato é 
que ele foi a base para a absorção da 
experiência do compliance (ou inte-
gridade) pela Administração Pública 
de Portugal, em decorrência do sur-
gimento de novas relações jurídicas 
entre os cidadãos e o Estado, inspi-
radas em “novos” valores empre-
sariais, estimulados pela influência 
exercida pelo exemplo da expe-
riência norte-americana decorrente 
da edição de robusta legislação e 
práticas organizacionais dentre as 
quais podem ser destacados o Fo-
reign Corrupt Practices Act - FCPA, 
e o Ethics in Government Acts, além 
dos padrões de conduta exigidos 

pela Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico - 
OCDE em suas recomendações.

Não se pode negar que o 
processo vivenciado pela Adminis-
tração Pública portuguesa é mui-
to similar à experiência brasileira, 
quando, a partir de 1995, se inicia-
ram as desestatizações e privatiza-
ções, transferindo-se para os agen-
tes privados a primazia da prestação 
de serviços públicos, por meio de 
concessões, com a adoção de uma 

visão gerencial da Administração 
Pública.

Nessa seara de mudanças 
estruturais, a Administração Pública 
brasileira, assim como a portugue-
sa, se viu diante de novos desafios, 
inclusive de ordem ética, de modo 
que novos paradigmas foram esta-
belecidos. Hoje, não basta exigir que 
o servidor público observe os seus 
deveres legais, exige-se dele algo 
mais, exige-se dele um comporta-
mento íntegro, na busca de que seja 
atingido um patamar civilizatório 
superior, sempre orientado pelos 
princípios fundamentais da Repúbli-
ca brasileira, dos direitos fundamen-
tais (em todas as suas dimensões) e 
valores éticos consagrados ao longo 
de todo o texto constitucional desti-
nados a orientar o agir público.

Esse cenário de mudanças 
não é um traço particular do Brasil e 
Portugal, mas uma realidade mun-
dial o que é perfeitamente revelado 
bastando se observar as estratégias 
formuladas na Nova Recomendação 
de Integridade Pública da OCDE, que 
consistem na criação de todo um siste-
ma destinado limitar qualquer espaço 
para condutas desviantes: a mudança 
cultural da forma que se vê a corrup-
ção, deixando claro que a mesma não 
pode ser tolerada, e por fim, conferir 
um maior controle interno garantindo 
a accountability efetiva (OCDE, 2017).

Por isso, o compliance é 
um instrumento perfeitamente com-
patível com o regime constitucional 
brasileiro, pois, além de constituir 
uma outra forma de se promover um 
instrumento de controle interno e 
externo do Poder Público, tem como 
função justamente buscar alcançar o 
nível de integridade na Administra-
ção Pública exigível a partir de todo 
esse processo de transformação que 
vem ocorrendo desde meados da úl-
tima década do Século XX. 
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4. COMPLIANCE COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA 
CULTURA DE INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Cabe nesse tópico uma 
análise um pouco mais detida da 
compatibilidade dos instrumentos 
de compliance com os princípios 
constitucionais da Administração 
Pública, previstos no art. 37, caput, 
da Constituição Federal, especial-
mente os princípios da legalidade e 
da moralidade.

O princípio da legalidade, 
conforme adiantado, não mais pode 
ser lido como a mera subordinação 
do Poder Público à previsão legal, 
não se exaurindo com o significado 
de habilitação legal, mas sim com-
binando-se com a noção de que a 
Administração Pública pode realizar 
os atos e medidas que não sejam 
contrários à lei, evitando atuar em 
desacordo com o ordenamento jurí-
dico (MEDAUAR, 2020).

Oportuno frisar que não 
se está aqui a desmerecer o prin-
cípio da legalidade, pois inerente à 
própria ideia de Estado de Direito, 
ontologicamente ligado à concepção 
de limitação de poder, mas trazendo 
uma releitura moderna e abrangen-
te de seus contornos.

Sendo assim, os agentes 
públicos devem atuar sempre em 
conformidade com o ordenamen-
to jurídico, pautando seus atos pela 
boa-fé, lealdade e probidade, en-
quanto decorrências da incidência 
do princípio da moralidade.

Então, se a Administração 
Pública já deve observar os princí-
pios da legalidade e da moralidade, 
voltamos ao cerne da questão: por 
que ter um programa de integridade 
na Administração Pública?

O programa de complian-
ce ou sistema de integridade, como 
é chamada na legislação brasileira, 
visa à mitigação de riscos, notada-
mente aqueles relacionados à frau-
de e corrupção, por meio de preven-
ção, detecção e correção de desvios, 
irregularidades e quaisquer outros 
atos ilícitos, em cumprimento e ob-
servância da lei, regulamentos, pro-
cedimentos, regras e controles aos 
quais a organização está sujeita.

É importante observar o 
art. 42 do Decreto nº 8.420/2015 que 
traz os aspectos básicos de um pro-
grama de integridade, dos quais po-
demos destacar a criação de padrões 
de conduta, código de ética, políticas 
e procedimentos de integridade, 
aplicáveis a todos os empregados 
e administradores, independente-
mente de cargo ou função exercidos 
e a terceiros, a necessidade de rea-
lização de treinamentos periódicos 
sobre o próprio programa, a criação 
dos canais de denúncias, que devem 
ser abertos e amplamente divulga-
dos para o corpo funcional e tercei-
ros, a adoção da prática conhecida 
como due dilligence ou background 
check para permitir à Administra-

ção Pública conhecer com quem ela 
se relaciona e o contínuo monitora-
mento do programa.

Assim, teríamos os se-
guintes principais componentes de 
um programa efetivo de integrida-
de (i) gestão de risco; (ii) código de 
conduta de ética, políticas e proce-
dimentos; (iii) atividades de due 
diligence; (iv) controles internos e 
monitoramentos efetivos; (v) comu-
nicação e programas de treinamen-
tos contínuos; e (vi) canal de denún-
cias e mecanismos de investigação.

Assim, e a partir da con-
cepção de Kuhlen, mencionado an-
teriormente, põem-se duas ques-
tões em relação à Administração 
Pública. Quais regras vigentes de-
vem ser observadas por ela e seus 
servidores? Quais medidas assegu-
ram o cumprimento dessas regras?

Quando se pensa em regras 
aplicadas, tem-se em mente o arca-
bouço jurídico destinado a regular as 
atividades administrativas. À primeira 
vista, sublinham-se os já menciona-
dos princípios constitucionais, previs-
tos no art. 37 da Constituição Federal.

Notadamente, a plêiade de 
regras que regulam as atividades da 

ASSIM, TERÍAMOS OS SEGUINTES PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM PRO-
GRAMA EFETIVO DE INTEGRIDADE (I) GESTÃO DE RISCO; (II) CÓDIGO DE CON-
DUTA DE ÉTICA, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS; (III) ATIVIDADES DE DUE DI-
LIGENCE; (IV) CONTROLES INTERNOS E MONITORAMENTOS EFETIVOS; (V) 
COMUNICAÇÃO E PROGRAMAS DE TREINAMENTOS CONTÍNUOS; E (VI) CA-

NAL DE DENÚNCIAS E MECANISMOS DE INVESTIGAÇÃO.

“

“O PROGRAMA DE COMPLIANCE OU SISTEMA DE INTEGRIDADE, COMO É 
CHAMADA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, VISA À MITIGAÇÃO DE RISCOS, 
NOTADAMENTE AQUELES RELACIONADOS À FRAUDE E CORRUPÇÃO, POR 
MEIO DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E CORREÇÃO DE DESVIOS, IRREGULARI-
DADES E QUAISQUER OUTROS ATOS ILÍCITOS, EM CUMPRIMENTO E OB-
SERVÂNCIA DA LEI, REGULAMENTOS, PROCEDIMENTOS, REGRAS E CON-
TROLES AOS QUAIS A ORGANIZAÇÃO ESTÁ SUJEITA.
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“

“

LOGO, UMA ÉTICA ADMINISTRATIVA PARA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO, 
V.G. EM LICITAÇÕES, ESTÁ CALCADA NAS REGRAS EMANADAS, PRINCIPAL-
MENTE PELAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, QUE DARÃO UMA DI-
REÇÃO AO AGIR ADMINISTRATIVO.

É PLAUSÍVEL DEFENDER QUE NUTRIR UMA CULTURA DE INTEGRIDADE OU 
DE COMPLIANCE E CONSOLIDÁ-LA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, É UMA MEDIDA QUE PODE CONTRIBUIR PARA ASSEGURAR O 
CUMPRIMENTO DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS E O PADRÃO DE CON-

DUTA ESPERADO DE SEUS AGENTES.

Administração Pública irá emoldurar 
as condutas esperadas dos agentes 
públicos, tal qual ensina o magistério 
de Reali (2006, p. 37), quando disser-
ta sobre a estrutura das normas éticas 
(entre elas as jurídicas), a saber:

A regra representa um 
módulo ou medida da conduta. Cada 
regra nos diz até que ponto pode-
mos ir, dentro de limites podemos 
situar nossa pessoa e a nossa ativi-
dade. Qualquer regra, que exami-
narem, apresentará esta caraterís-
tica de ser uma delimitação do agir; 
regra costumeira, de trato social, de 
ordem moral ou jurídica, ou religio-
sa, é sempre medida daquilo que 
podemos ou não podemos praticar, 
do que se deve ou não se deve fazer 
(grifos nossos).

Nesse sentido, por exem-
plo, nos termos das normas vigentes, 
ao contratar serviços que serão exe-
cutados por terceiros, o Estado deve-
rá fazê-lo à luz da lei aplicável para 
atingir o interesse público, atuando 
como bom gestor, dando publicidade 
a seus atos e agindo com eficiência.

Sob essa perspectiva, de-
preende-se que o agente público 
deve se pautar conforme a prescrição 
da regra legal, observando o deve 
ser da norma ética, a qual se referiu 
Reali (2006), e ter o comportamento 
esperado.

Logo, uma ética adminis-
trativa para atuação do Poder Público, 
v.g. em licitações, está calcada nas re-
gras emanadas, principalmente pelas 
normas constitucionais e legais, que 
darão uma direção ao agir adminis-
trativo.

À luz do que foi aduzido até 
então, é lícito afirmar que as normas 
de direito público, em sentido genéri-
co, regulam atividade administrativa e 
moldam o padrão de conduta espera-
do dos agentes da Administração Pú-
blica.

Resta discutir, então, quais 
medidas irão garantir o cumprimen-
to das regras concernentes à gestão 
da coisa pública. Dito de outra for-
ma, quais são as medidas que asse-
guram o comportamento esperado 
dos agentes públicos.

Das lições de Reali (2006), 
entende-se que o deve ser pres-
supõe uma liberdade, que enseja a 
concretização do comportamento 
preconizado ou não. Assim, ensina o 
mestre sobre “a necessidade de ser 
prevista uma sanção, para assegurar 
o adimplemento do fim visado”.

Desta feita, no rol das me-
didas de implementação viável, em 
prol de se obter o agir administrati-
vo esperado em consonância com as 
regras, encontram-se as sanções. À 

violação da regra (do deve ser) im-
põe-se uma sanção.

A relação de ações sancio-
nadoras, contidas no ordenamento 
jurídico brasileiro, é extensa, fluindo 
da esfera penal, cível e administra-
tiva, como por exemplo: multas, pe-
nas restritivas de direito, penas pri-
vativas de liberdade, ressarcimento 
de danos ao patrimônio público, 
perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos e inabilitação 
para o exercício de cargo em comis-
são.

Em que pese toda a sorte 
de consequências punitivas, a reali-
dade nacional não é nada alentadora 
no tocante à lisura ou à integridade 
na condução dos negócios públicos, 
ou, em outras palavras, à concretiza-
ção do comportamento esperado de 
agentes públicos. Basta acompanhar 
o noticiário para ter-se percepção 
dos fatos e de sua gravidade.

Com efeito, importante 
trazer à lume o entendimento de 
Dematté e Gonçalves (2020, p. 63) 
sobre as operações de combate à 
corrupção no Brasil:

[...] é incontroverso que os 
(sic) milhares de ações penais e de 
improbidade administrativa ajui-
zadas pelo Ministério Público, bem 
como as condenações delas decor-
rentes, as diversas operações defla-
gradas pelas Polícias Civis e Federal 
ou as inúmeras auditorias e fiscali-
zações conduzidas pela CGU ou pe-
los Tribunais de Contas, não são su-
ficientes para, por si sós, incutir nos 
agentes públicos uma postura ina-
balavelmente refratária à corrup-
ção, estimulando-os a agir sempre 
de forma íntegra (grifos nossos). 

Logo, pressupondo-se 
que os mecanismos de punição e 
de controle não são o bastante para 
inculcar nos agentes públicos um 
comportamento íntegro, outra me-
dida é inspirada nas recomendações 
da OCDE (2017) para a integridade 
pública.

Segundo aquela organi-
zação internacional, três pilares são 
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“A RELAÇÃO DE AÇÕES SANCIONADORAS, CONTIDAS NO ORDENAMEN-
TO JURÍDICO BRASILEIRO, É EXTENSA, FLUINDO DA ESFERA PENAL, CÍVEL 
E ADMINISTRATIVA, COMO POR EXEMPLO: MULTAS, PENAS RESTRITIVAS 
DE DIREITO, PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, RESSARCIMENTO DE DA-
NOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPEN-
SÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 
CARGO EM COMISSÃO.

ASSIM, O COMPLIANCE DISPÕE-SE A CONTRIBUIR PARA A FOR-
MAÇÃO DE UMA CULTURA ADMINISTRATIVA ASSEGURADORA 
DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS REGENTES DA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA, TENDO UMA PERSPECTIVA DE MELHORIA DOS 
PADRÕES DE CONDUTA DOS AGENTES E MINORANDO OS CA-

SOS DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

“

recomendados para a construção de 
uma integridade pública acima cita-
dos, dos quais aqui cabe destacar a 
estratégia relativa ao cultivo de uma 
cultura de integridade pública.

Nessa esteira, é plausível 
defender que nutrir uma cultura de 
integridade ou de compliance e con-
solidá-la, no âmbito da Administra-
ção Pública, é uma medida que pode 
contribuir para assegurar o cumpri-
mento das normas administrativas e o 
padrão de conduta esperado de seus 
agentes.

Fomentar uma cultura de 
compliance é criar uma cultura or-
ganizacional que, segundo Anto-
nik (2016, p. 144), são “padrões de 
comportamento e pressupostos co-
letivos; não existe individualmente, 
mas como conjunto de pessoas que 
têm uma maneira de pensar, sentir 
e perceber o ambiente que compar-
tilham”.

Logo, se os agentes com-
partilham e pensam, por exemplo, o 
sentido do princípio da impessoali-
dade, é possível que haja um declí-
nio nas práticas de direcionamento 
das licitações ou de nepotismo.

A partir deste ponto, com-
preende-se para que serve o com-
pliance no setor público. Ele pode 
colaborar com seus mecanismos 
para a formação de uma cultura em 
prol da ética administrativa.

Assim, o compliance dis-
põe-se a contribuir para a forma-
ção de uma cultura administrativa 
asseguradora do cumprimento das 
normas regentes da Administração 
Pública, tendo uma perspectiva de 
melhoria dos padrões de conduta 
dos agentes e minorando os casos 
de lesão ao patrimônio público.

Não é uma tarefa fá-
cil como bem salientam Dematté e 
Gonçalves (2020, p.71), que perce-
bem o grande desafio que é a criação 
e o enraizamento de uma cultura in-
tegridade pública, mas é um caminho 
viável para mitigação dos males que 
afligem a Administração Pública.
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CONCLUSÃO
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A figura do compliance, a despeito de 
ser tida como uma novidade no nosso 
ordenamento jurídico, importada da 
prática internacional, com destaque 
nas relações corporativas e públicas 
norte-americanas, que são marcadas 
por normas produzidas dentro de um 
Sistema normativo da Common Law, 
tem perfeita aplicação no ordena-
mento constitucional brasileiro.
A ideia do compliance não é ape-
nas atrelada à mera noção de cum-
primento da norma escrita, mas vai 
além, busca construir meios de enrai-
zar na cultura organizacional o cum-
primento de valores, especialmente 
os consagrados no art. 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988, como 
princípios reitores da Administração 
Pública, sobretudo o da moralidade, 
que orienta um verdadeiro deve-ser 
do Estado e dos seus agentes públi-
cos, impondo um agir por comporta-
mentos adequados, que traduzam a 
consecução dos valores prestigiados 
na estrutura constitucional.
Assim, não se pode negar que dentro 
da realidade jurídica brasileira há es-
paço para se reconhecer a possibilida-
de de adoção da figura do compliance, 
ainda mais diante de todas alterações 
que as relações havidas entre o Es-
tado e o cidadão tem sofrido desde a 
promulgação da Constituição Federal 

em 1988, somadas às transformações 
que o modelo gerencial de Adminis-
tração Pública tem imposto.
Nesse cenário, o compliance pos-
sui mecanismos hábeis, capazes de 
formar uma cultura da ética admi-
nistrativa, aprimorando a percepção 
do agente público sobre o seu com-
portamento jurídico moral espera-
do pela sociedade, tornando-se um 
importante instrumento de auxílio 
ao rompimento de uma cultura pa-
trimonialista e clientelista do Estado 
que marca a história do Brasil.
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 O Decreto 8.420, que regulamenta a Lei 12.846 (a chamada Lei Anticorrupção), em seu Capítulo IV - Artigo 
42 - inciso V, estabelece que os Programas de Integridade, uma vez avaliados, devem contemplar, no que tange 
existência e aplicação, os seguintes parâmetros:

I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio 
visível e inequívoco ao programa;

II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos 
os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos;

III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário,  
a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;

IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 

V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade;

VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica;

VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstra-
ções financeiros da pessoa jurídica;

VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, 
na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que 
intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de 
autorizações, licenças, permissões e certidões;

GERENCIAMENTO 
DE RISCOS E 
CONTROLES DE 
INTEGRIDADE
BERNARDO LEMOS
Bernardo Lemos é Sócio-diretor da KPMG. Possui 17 anos de experiência em assuntos relacionados a governança, riscos e compliance. Gra-
duado em Economia e Contabilidade, possui especialização em Compliance na universidade de Coimbra. Certificado em Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro, é professor em cursos de MBA na cadeira de Auditoria Interna. Membro fundador, foi Conselheiro Fiscal e Diretor Financeiro do 
Instituto Compliance Rio.

1. INTRODUÇÃO
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IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa 
de integridade e fiscalização de seu cumprimento;

X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, 
e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé;

XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade;

XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas  
e a tempestiva remediação dos danos gerados;

XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, 
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;

XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do cometi-
mento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas; 

XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, 
detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5o da Lei no 12.846, de 2013; e

XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos.

O objetivo deste artigo é o de discutir e analisar especificamente o inciso V, que versa sobre a análise periódica de 
riscos, para que os programas de integridade sejam adaptados conforme necessário. A questão que se pretende 
responder é: como se realiza uma análise de riscos de integridade? Como tangibilizar esta análise? O que estaria 
contemplada nela?

2. RISCOS DE INTEGRIDADE

 Para iniciarmos a discussão, entendemos como relevante a definição do que seriam os “riscos de integri-
dade”. Ainda no Decreto 8.420, o Artigo 41 define que um programa de integridade é um conjunto de mecanismos 
e procedimentos cujo objetivo é o de “(...) detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos pratica-
dos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.” Especificamente essa parte do Artigo 41 foi destacada 
porque no nosso entendimento, essas ações seriam os riscos de integridade os quais deveriam estar contemplados 
numa análise de risco de uma pessoa jurídica e os quais deveriam ser monitorados.

 Esta definição, ainda que extraída diretamente das letras do Decreto 8.420, se apresenta demasiadamente 
abrangente. De modo que recorremos à própria Lei Anticorrupção (12.846) para detalharmos um pouco mais o que 
seriam os riscos de integridade aos quais uma organização estaria exposta. O Capítulo II da referida lei, “Dos atos 
lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira” estabelece em seu artigo 5º:

“Art. 5º:  Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta 
Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que  
atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração  
pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada; 

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 
atos ilícitos previstos nesta Lei; 

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
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 Antes de adentrarmos na discussão de fatores de risco e como gerenciá-los, um pouco de conceituação. 
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), no documento “Gerenciamento de riscos corporativos – 
Evolução em governança e estratégia” define risco como:

“... POSSIBILIDADE DE ALGO NÃO DAR CERTO. MAS SEU CONCEITO ATUAL NO 
MUNDO CORPORATIVO VAI ALÉM: ENVOLVE A QUANTIFICAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO 

DA INCERTEZA, TANTO NO QUE DIZ RESPEITO ÀS PERDAS QUANTO AOS GANHOS 
POR INDIVÍDUOS OU ORGANIZAÇÕES.

 Enquanto “Fator de Risco” pode ser entendido como a ação ou situação que gera a incerteza quanto ao  
resultado. Tomemos como exemplo uma pessoa que fuma. Esta pessoa estaria mais exposta a desenvolver um 
câncer no pulmão do que uma pessoa não fumante. Logo, fumar é um fator de risco para o risco de desenvolvi-
mento de câncer no pulmão, cujo impacto da materialização do risco, no limite, poderia ser o óbito. 

2.1  FATORES DE RISCO

IV - no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo 
de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou  
celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da  
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com  
a administração pública; 

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 
intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do 
sistema financeiro nacional.”

 Assim, para a criação de um programa de integridade nos moldes do que preconiza a lei, esse seria o rol de 
riscos a serem mitigados. Mas aqui cabe uma ressalva. Esses são os riscos de corrupção, mas os fatores de risco, que 
poderiam levar a organização a cometer um ato lesivo contra a Administração Pública nacional ou estrangeira na 
linha dos acima listados, são inúmeros e vão variar de empresa para empresa. Até mesmo empresas que atuem nos 
mesmos seguimentos de negócio podem apresentar fatores de risco distintos para os mesmos riscos.

”



  Dezembro 2020  ( Revista Compliance Rio

25

 Feita essa conceituação, 
retomamos nossa discussão sobre 
os riscos de integridade. E aqui,  
a questão que se coloca é: como uma 
empresa pode gerir seus riscos de 
integridade? Quais as ferramentas 
disponíveis para isso? Primeira-
mente, devemos destacar que as 
organizações executam suas roti-
nas e atividades através de proces-
sos, sejam eles estruturados ou não.  
Diversos processos, tais como pro-
cessos de compras para a aquisição 
de insumos e serviços, processos de 
recursos humanos para, por exem-
plo, executar sua folha de paga-
mentos, processos de vendas para 
celebrar contratos comerciais, entre 
outros. São esses processos, que 
colocam a companhia em operação, 
que são os geradores de fatores de 
risco. Mas como estamos falando de 
riscos de integridade e conforme já 
definimos de maneira abrangen-
te, riscos de integridade são aque-

les que traduzem desvios, fraudes,  
irregularidades e atos ilícitos pra-
ticados contra a administração pú-
blica, podemos depreender que os 
processos de uma empresa que tra-
zem fatores de risco de integridade, 
prioritariamente, são os que de al-
guma maneira compreendem inte-
ração com a Administração Pública 
nacional ou estrangeira.
 
 Comumente, as companhias 
interagem com o setor público nos 
seguintes temas: no recebimento 
de fiscalizações, no recolhimen-
to de impostos, em processos lici-
tatórios, na prestação de serviços  
ou na venda de materiais à órgãos 
ou companhias públicas, na ob-
tenção de licenças, autorizações  
e permissões. Obviamente que, 
dependendo da especificidade do  
negócio em que uma companhia 
está inserida, outros pontos de con-
tato com a Administração Pública 

podem existir, mas podemos assu-
mir que os listados acima seriam 
os principais. A Controladoria Ge-
ral da União (CGU), no documento  
intitulado “Programa de Integridade 
– diretrizes para empresas priva-
das”, define a Análise de perfil e ris-
cos como um dos pilares de um pro-
grama de integridade e argumenta:

“A EMPRESA DEVE CONHECER SEUS 

PROCESSOS E SUA ESTRUTURA ORGA-

NIZACIONAL, IDENTIFICAR SUA ÁREA 

DE ATUAÇÃO E PRINCIPAIS PARCEIROS 

DE NEGÓCIO, SEU NÍVEL DE INTERAÇÃO 

COM O SETOR PÚBLICO – NACIONAL 

OU ESTRANGEIRO – E CONSEQUEN-

TEMENTE AVALIAR OS RISCOS PARA O 

COMETIMENTO DOS ATOS LESIVOS DA 

LEI Nº 12.846/2013.”

3. PROCESSOS RELACIONADOS À INTEGRIDADE

 Assim, nosso entendimento 
sobre quais deveriam ser as etapas 
que as empresas deveriam exe-
cutar para implementar uma gestão  
adequada de riscos de integridade, 
em linha com o preconizado pela 
CGU e pautadas nas análises de 
processos, seriam:

1. Identificação de pontos de con-
tato com a Administração Pública 
e processos/ações que podem ser 
considerados fatores de risco para 
a integridade. Ou seja, a companhia 
deveria mapear situações que pos-
sam facilitar, camuflar ou contribuir 
para a prática de atos lesivos contra 
a administração pública, nacional  
ou estrangeira;

2. Criação de controles internos  
e documentos normativos cujo  
objetivo seja o de prevenir, monitorar  
e detectar os riscos, para que a pos-

sibilidade de materialização dos 
atos lesivos seja minimizada;

3. Periodicamente testar a efetivi-
dade dessas iniciativas de controle, 
de maneira que eventuais falhas de 
controle possam ser corrigidas;

4. Reavaliação periódica do perfil de 
riscos de integridade da organiza-
ção. Uma companhia passa por mu-
danças de cenário ao longo do tem-
po, estratégias alteradas, negócios 
criados ou descontinuados. Essas 
alterações de contexto podem im-
pactar o perfil de riscos e esse fato 
precisa ser capturado pelo gerencia-
mento de riscos.

 Ainda, a análise de riscos de 
integridade deve considerar a es-
trutura organizacional da empresa 
(hierarquia interna, processo deci-
sório), seu porte, sua dependência 

de autorizações, licenças e permis-
sões governamentais para o seu 
negócio, a relevância dos contratos 
celebrados com entidades e órgãos 
públicos, a frequência e a relevância 
da utilização de terceiros nas inte-
rações com o setor público, partici-
pações societárias que envolvam a 
pessoa jurídica na condição de con-
troladora, controlada, coligada ou 
consorciada. O nível de risco de in-
tegridade das pessoas jurídicas varia 
diretamente em função dos merca-
dos nos quais a empresa opera (cul-
tura local, nível de regulação estatal, 
histórico de corrupção) e também da 
cultura interna em relação ao res-
peito às leis e regulamentações que, 
obviamente, varia de acordo com o 
suporte que é dado pela alta admi-
nistração.

4. ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE 
RISCO DE INTEGRIDADE
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 O Pacto Global da ONU  
(Organização das Nações Unidas), 
no documento “Guia de avaliação de 
risco de corrupção”, define corrupção, 
de maneira ampla, como abuso de 
poder conferido para benefício par-
ticular e apresenta uma abordagem 
na qual quaisquer atos lesivos à Ad-
ministração Pública são considera-
dos riscos de corrupção e elenca o 
que foi denominado de Formas de 
Corrupção. A saber:

 • Suborno: se traduz na oferta,  
dação, promessa, aceite ou solici-
tação de vantagem indevida como  
forma de induzir uma ação ilegal, 
antiética ou uma quebra de con-
fiança por ausência de ação. Esta  
vantagem indevida pode ser finan-
ceira, favor, presente, hospitalidade, 
despesa, patrocínio, doação, contri-
buição política e beneficente, despe-
sas promocionais. Tipos de suborno:

 – Propina: suborno dado a um 
cliente depois que a empresa re-
cebeu um contrato. Normalmente, 
o fornecedor entrega uma parte do 

valor do contrato de volta para o 
cliente comprador, diretamente ou 
através de um intermediário;

 – Pagamento de facilitação: paga-
mentos para acelerar ou garantir o 
desempenho de uma rotina a que o 
pagador tem direito, normalmen-
te uma atribuição administrativa do 
agente público, que se utiliza de sua 
condição para dificultar o processo;

 – Doações políticas e beneficentes, 
patrocínios, viagens e despesas pro-
mocionais: normalmente atividade 
legítimas, mas que podem ser utili-
zadas como mecanismo de suborno 
para obtenção de contratos, libera-
ção de licenças, entre outros atos 
lesivos;

 • Conflito de interesses: pessoa ou 
entidade com uma obrigação com a 
empresa tem interesse, compromis-
so ou obrigação conflitante. A cor-
rupção estaria atrelada ao conflito 
nos casos quando um diretor, fun-
cionário ou terceira parte viola sua 
obrigação com a entidade, agindo 

em favor de outros interesses.

 • Conluio: pode ocorrer através de 
manipulação de propostas, cartéis e 
fixação de preços.

 • Porta giratória: movimento de 
funcionário público de alto nível 
para cargos do setor privado e vi-
ce-versa, de modo que esta prática 
comprometa a imparcialidade e in-
tegridade do cargo público. 

 • Patronagem: favoritismo ao se-
lecionar um funcionário devido às 
suas conexões no setor público.

 • Agenciamento de informação 
ilegal: informações corporativas e 
governamentais classificadas como 
confidenciais, obtidas de maneira 
ilegal com o objetivo de beneficiar 
uma organização ou pessoa.

 • Evasão fiscal: não pagamento de 
imposto para o governo de uma ju-
risdição onde o referido imposto é 
devido.

5. TIPOS DE INTEGRIDADE

 A seguir, elencamos exemplos de Fatores de risco, risco e controles relacionados à integridade que  
as companhias podem apresentar na execução de seus processos, consolidando a abordagem amparada na lei  
anticorrupção e no guia de avaliação de risco de corrupção do Pacto Global da ONU:

6. MATRIZ DE RISCOS
E CONTROLES DE INTEGRIDADE

FATOR DE RISCO RISCO CONTROLE

Participação em licitações Conluio; Suborno

1) Manual Anticorrupção que verse sobre 
compliance concorrencial;
2) Acompanhamento, por área independente 
da área que gere a participação na licitação, dos  
procedimentos licitatórios executados pela empresa, 
incluindo eventuais reuniões com concorrentes ou 
potenciais parceiros de negócio;
3) Em casos de reuniões com o órgão público  
contratante, registro do encontro contendo data, 
hora, local, participantes, tema tratado e ata.
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FATOR DE RISCO RISCO CONTROLE

Obtenção de licenças, 
permissões e autorizações Suborno

1) Manual anticorrupção e/ou Código de Ética da 
companhia;
2) Em casos de reuniões com o órgão público que 
concede a licença, permissão ou autorização, registro 
do encontro contendo data, hora, local, participantes, 
tema tratado e ata.

Recebimento de 
fiscalizações por órgãos 

públicos
Suborno

1) Manual anticorrupção e/ou Código de Ética da 
companhia;
2) Em casos de reuniões com o fiscal representante 
do órgão público, registro do encontro contendo 
data, hora, local, participantes, tema tratado e ata.

Contratação de agentes 
públicos para melhoria

da interação com órgãos 
governamentais

Porta giratória

1) Diligência formal para verificar se a escolha 
foi feita em razão do acúmulo de conhecimento  
do agente público e com o intuito de prover aconse-
lhamento técnico;
2) Procedimentos para verificar se a remuneração 
estabelecida está condizente com a qualidade  
e relevância do serviço prestado pelo agente público; 
3) Verificação se o agente público pode, de fato, ser 
contratado, de acordo com a regulação de conflito 
de interesses.

Contratação de ex-agentes 
públicos para a melhoria 
de interação com órgãos 

governamentais

Patronagem

1) Diligência formal para verificar se a escolha  
foi feita em razão do acúmulo de conhecimento 
do ex-agente público e com o intuito de prover  
aconselhamento técnico;
2) Procedimentos para verificar se a remuneração 
estabelecida está condizente com a qualidade  
e relevância do serviço prestado pelo ex-agente  
público;
3) Pesquisa do histórico profissional do ex-agente 
público.

Oferecimento de hospitali-
dades, brindes e presentes 

a agentes públicos
Suborno 1) Manual anticorrupção e/ou Código de Ética;

2) Registro dos brindes ofertados.

Oferta de patrocínios e 
doações Suborno

1) Política de brindes e doações;
2) Pesquisa dos antecedentes das instituições  
beneficiadas previamente à oferta.

Estabelecimento de metas 
altamente difíceis de serem 

atingidas

Suborno; Conluio; Conflito 
de interesses; Agenciamento 

de informação ilegal

1) Monitoramento da política de metas, para que não 
seja transmitida a orientação de se fechar negócio 
a todo custo, em detrimento da manutenção de uma 
conduta ética.

Pagamentos de elevados 
bônus aos executivos para 

a obtenção de contratos

Suborno; Conluio; Conflito 
de interesses; Agenciamento 

de informação ilegal

1) Monitoramento da política de metas, para que não 
seja transmitida a orientação de se fechar negócio 
a todo custo, em detrimento da manutenção de uma 
conduta ética.

Fusões, aquisições 
e reestruturações societárias Herança de passivos ilícitos

1) Realização de uma due diligence de integridade 
junto à empresa alvo, de modo a verificar a existência 
de antecedentes ilícitos
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FATOR DE RISCO RISCO CONTROLE

Contratações de terceiros 
para representarem 

a companhia em trâmites 
administrativos 

(Ex: despachantes)

Suborno;

1) Manual anticorrupção e/ou Código de Ética  
extensível a terceiros;
2) Cláusula no contrato com terceiros que o com-
prometa com o comportamento ético e que preveja 
penalizações contratuais, até mesmo rescisão, para 
casos de descumprimento;
3)  Due diligence de integridade do terceiro, de 
modo a verificar seu histórico.

Contratação de terceiros 
para fomentar discussões 

regulatórias junto às 
agências regulatórias e ao 

Poder Legislativo

Agenciamento de 
informação ilegal; Suborno

1) Manual anticorrupção e/ou Código de Ética  
extensível a terceiros;
2) Cláusula no contrato com terceiros que o com-
prometa com o comportamento ético e que preveja 
penalizações contratuais, até mesmo rescisão, para 
casos de descumprimento;
3)  Due diligence de integridade do terceiro, de 
modo a verificar seu histórico.

Cultura permissiva do 
segmento de negócios ou da 

localidade que a empresa 
opera em relação ao 

fornecimento de vantagens 
a agentes públicos

Suborno; Conluio; Conflito 
de interesses; Agenciamento 
de informação ilegal; Evasão 

fiscal

1) Treinamentos de integridade para os funcionários 
da organização;
2) Manual anticorrupção e Código de Ética acessível 
a todos os colaboradores.

Ausência ou baixo nível 
de apoio da alta 

administração para questões 
de integridade

Suborno; Conluio; Conflito 
de interesses; Agenciamento 
de informação ilegal; Evasão 

fiscal

1) Inclusão de metas de integridade ou reduto-
res de metas para casos de descumprimentos, que  
impactem toda a alta administração;
2) Treinamentos de integridade customizados para 
os executivos;
3) Manual anticorrupção e Código de Conduta.

Reuniões de discussão 
de preços, associações 

comerciais ou consórcios 
com concorrentes

Conluio

1) Manual Anticorrupção que verse sobre compliance 
concorrencial extensível a terceiros;
2) Acompanhamento, por área independente 
da área que gere a participação na licitação, dos 
procedimentos licitatórios executados pela empresa, 
incluindo eventuais reuniões com concorrentes ou 
potenciais parceiros de negócio;
3) Em casos de reuniões com o órgão público 
contratante, registro do encontro contendo data, 
hora, local, participantes, tema tratado e ata.

Contratos celebrados com a 
Administração Pública

Manipulação/fraude do 
equilíbrio econômico-finan-
ceiro dos contratos celebra-

dos com a administração 
pública

1) Monitoramento da execução do contrato por área 
independente da que gere o contrato, incluindo 
análise de medições, faturas emitidas vs. serviços 
prestados, vigência.

 Essa tabela acima desenvolvida é exemplo de uma ferramenta amplamente utilizada no gerenciamento de 
riscos, a chamada “Matriz de Riscos e Controles”. A construção desse documento representa um passo importante na 
maturidade de uma companhia para monitorar seus riscos de integridade e, consequentemente, na implementação 
de um programa de integridade efetivo.
 Cabe destacar alguns aspectos relevantes em relação à matriz de riscos. É possível observarmos que um 
fator de risco é capaz de expor a entidade a mais de um risco de corrupção. Um outro tópico a ser observado é o 
de que para a mitigação da materialização de um risco podem ser necessários mais de um controle. Podem existir 
controles capazes de mitigar mais de um risco e tratar mais de um fator de risco. E, finalmente, quando não há na 
organização um controle estabelecido para a mitigação de um risco através de um fator de risco, tem-se o chamado 
gap de controle, ou deficiência de controle. Estas debilidades devem ser o principal foco de atuação da empresa, 
pois para cada fragilidade de controle identificada, deve-se desenvolver um ou mais planos de ação, cujo objetivo,  
mandatoriamente, deve ser o de minimizar a exposição ao risco, através do tratamento do fator de risco.
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CONCLUSÃO
 A partir da análise contida 
neste artigo, podemos concluir que 
uma ferramenta largamente utili-
zada e indiscutivelmente adequada 
para o gerenciamento de riscos de 
integridade é a matriz de riscos e 
controles. Esse documento deve ser 
construído pela organização a partir 
de suas características e especifici-
dades do negócio. Não existe uma 
solução de prateleira. O que fun-
damenta a ampla utilização desse 
mecanismo é a visibilidade que ele 
traz do contexto e da maturidade da 
companhia no tema de riscos. A par-
tir desse modelo, o gestor de inte-
gridade (Chief Compliance Officer) 

de uma empresa é capaz de identifi-
car aquilo que é fator de risco, quais 
os riscos que permeiam de forma 
mais abrangente o negócio, quais 
os controles já existentes e quais as 
fragilidades que precisam ser sana-
das. A construção desse documento 
deve ser feita não apenas por um 
funcionário da empresa, mas por um 
grupo de trabalho que compreenda 
diversas áreas e perfis de conheci-
mento, para que a matriz reflita fiel-
mente os pontos de risco e uma plu-
ralidade de cenários que poderiam 
levar à organização a incorrer num 
ato lesivo à Administração Pública.
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 A ONU adota uma agenda 
de desenvolvimento sustentável 
composta de 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS), 
que devem ser implementados 
por todos os países do mundo até 
2030. Esta Agenda é um plano de 
ação para as pessoas, para o pla-
neta e para a prosperidade. É uma 
agenda positiva, nesse sentido, 
todos os países e todas as partes 
interessadas, atuando em parceria 
colaborativa, devem implementar 
este plano. É uma oportunidade 
para gerar desenvolvimento sus-
tentável e não apenas crescimento 
econômico desigual. É também um 
desafio de governança global. Para 
superar esse desafio e aproveitar 
as oportunidades dessa agenda, 
é preciso independência e deter-
minação para tomar as medidas 
ousadas e transformadoras que 
são necessárias para direcionar  
o mundo para um caminho sus-
tentável e resiliente, bem como 
planejamento e sabedoria para  
implementar e gerir tal plano. 

 Um dos objetivos de de-
senvolvimento sustentável é tor-
nar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros,  
resilientes  e sustentáveis. Tal ob-
jetivo se desdobra em metas claras 
que reforçam o nosso desafio de 
governança, no âmbito das cida-
des. Então, é fundamental articular 
uma agenda positiva de governan-
ça global das cidades, com senti-
mento de história e visão de futuro. 
 Com esse mesmo espírito 
público a nos guiar, agora enfren-
tamos o desafio das ODS para as 
cidades. Todas as metas da ODS 
são importantes, destaco aqui 
apenas algumas dessas metas, 
para avançar essa agenda no âm-
bito das cidades, por sua relevân-
cia para o debate do presente e do 
futuro da cidade do Rio de Janeiro:

 • Até 2030, garantir o acesso de 
todos à habitação segura, adequada 
e a preço acessível, e aos serviços 
básicos e urbanizar as favelas;

 • Até 2030, proporcionar o acesso 
 a sistemas de transporte seguros, 
acessíveis, sustentáveis e a pre-
ço acessível para todos, melho-
rando a segurança rodoviária por 
meio da expansão dos transportes  
públicos, com especial atenção 
para as necessidades das pessoas 
em situação de vulnerabilidade, 
mulheres, crianças, pessoas com 
deficiência e idosos;

 • Até 2030, aumentar a urba-
nização inclusiva e sustentável,  
e as capacidades para o planeja-
mento e gestão de assentamentos 
humanos participativos, integrados 
e sustentáveis, em todos os países;

 • Fortalecer esforços para pro-
teger e salvaguardar o patrimônio 
cultural e natural do mundo;

 • Até 2030, reduzir significati-
vamente o número de mortes e o 
número de pessoas afetadas por 
catástrofes e substancialmente 
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1. A GOVERNANÇA DAS CIDADES INTELIGENTES
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diminuir as perdas econômicas  
diretas causadas por elas em  
relação ao produto interno bruto 
global, incluindo os desastres re-
lacionados à água, com o foco em 
proteger os pobres e as pessoas em 
situação de vulnerabilidade;

 • Até 2030, reduzir o impacto am-
biental negativo per capita das ci-
dades, inclusive prestando especial 
atenção à qualidade do ar, gestão de 
resíduos municipais e outros;

 • Até 2020, aumentar substan-
cialmente o número de cidades  
e assentamentos humanos ado-
tando e implementando políticas  
e planos integrados para a inclusão, 
a eficiência dos recursos, mitigação  
e adaptação às mudanças climáticas, 
a resiliência a desastres; e desenvol-
ver e implementar, de acordo com o 
Marco de Sendai para a Redução do 
Risco de Desastres 2015-2030, o 

gerenciamento holístico do risco de 
desastres em todos os níveis; 
 
 Para atingir as metas ODS 
para as cidades muitos acreditam no  
caminho da das cidades inteligen-
tes ou smart cities . Nesse modelo 
de evolução destacam-se fases de 
evolução da smart city  rumo a mais 
eficiência em custo e investimento e, 
ao mesmo tempo, agregando mais 
sustentabilidade e participação do 
cidadão, no ecossistema urbano. Os 
principais atores desse ecossistema 
são o cidadão, o terceiro setor,  
os governos, as universidades, as 
empresas privadas, as prestadoras  
e os desenvolvedores de serviços 
e de aplicações inovadoras. Nessa 
visão, a cidade do futuro é extre-
mamente conectada entre pessoas, 
grupos, entre pessoas e objetos  
e entre os próprios objetos entre si .     
 Tornar as cidades e os  
assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis  
é um imperativo de ordem moral 
que só será obtido, no curto espaço 
de tempo de 15 anos, a partir de uma 
articulação de governos, empresas  
e sociedade civil, baseada no estado 
da arte das tecnologias sociais e das 
políticas públicas. Em outras pala-
vras, o conhecimento humano, em 
especial, a tecnologia, o direito e a 
economia devem estar a serviço do 
compromisso ético com um desen-
volvimento humano inclusivo nas 
cidades e não o contrário. Só assim 
será possível desenvolver as capaci-
dades para o planejamento e gestão 
de assentamentos humanos susten-
táveis e garantir o acesso de todos 
à habitação e transporte seguros, 
adequados e a preço acessível, res-
guardando o patrimônio cultural  
e natural da humanidade e au-
mentando a resiliência a desastres.  
Em síntese, Cidades Inteligentes são 
cidades humanas.  

 Para fazer frente aos de-
safios da governança das cidades, 
na lógica dos ODS e suas metas, a 
Comissão Econômica das Nações 
Unidas para a Europa (UNECE) em 
cooperação com a Organização para 
Relações Econômicas Internacionais 
(OiER) e outras entidades interna-
cionais, cidades, indústria e setor 
financeiro criaram o programa Uni-
ted Smart Cities, que conta com uma 
plataforma cooperativa a fim de 
atingir tais metas juntos, em resu-
mo: gerar e realizar projetos urba-
nos mais inteligentes!
 O programa United Smart 
Cities visa promover o desenvol-
vimento sustentável e projetos em 
cidades em nível global; apoiar ci-
dades em transição e países em de-
senvolvimento a implementar so-
luções urbanas mais inteligentes e 
sustentáveis; estabelecer uma pla-
taforma multiparticipativa; criar um 
centro de conteúdo para iniciativas 
de cidades inteligentes – identifi-
cando e desenvolvendo novos me-
canismos de financiamento inteli-

gente, especialmente para PPPs ; e 
garantir a transferência de conheci-
mento para identificar as melhores 
práticas e lições aprendidas entre as 
cidades.
 Muitos passos importantes 
já estão sendo dados. A Pluvi.On, 
uma startup brasileira, reconhecida 
pela ONU, investe em tecnologia 
para criar cidades mais resilientes, 
mais adaptáveis, por meio do moni-
toramento climático, especialmente 
para emitir alertas para a população 
em desastres naturais como enchen-
tes e deslizamentos. Esse negócio de 
impacto social utiliza uma rede de 
estações meteorológicas proprietá-
rias para gerar alertas antecipados e 
em tempo real para a população em 
relação a eventos climáticos extre-
mos como enchentes e deslizamen-
tos. Tal startup está sendo acelerada 
na Estação Hack, em um programa 
desenvolvido pelo Facebook em 
parceria com a Artemisia, organiza-
ção pioneira no Brasil no fomento e 
aceleração de negócios de impacto 
social.

 Por seu turno, a Comissão 
Econômica das Nações Unidas para 
a Europa (UNECE), em parceria com 
a União Internacional de Telecomu-
nicações (UIT), lançaram uma inicia-
tiva global com foco em smart cities, 
a United for Smart Sustainable Ci-
ties (U4SSC). A parceria quer im-
pulsionar o uso de TICs  nas políticas 
públicas, promovendo as metas de 
11 dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS) da ONU. 
 O Centro de Inovação do 
Setor Público da PwC e IE Business 
Council compilou algumas expe-
riências internacionais positivas em 
mais de quarenta cidades dos cinco 
continentes. Esses casos foram sele-
cionados a partir de um consenso de 
especialistas a partir de cidades que 
se destacaram de modo reiterado 
em indicadores, artigos acadêmicos, 
mídia e análise e avaliação das ini-
ciativas em andamento. 
 Segundo a avaliação desse 
Centro: as cidades inteligentes que 
mais se destacaram foram aque-
las em uma posição mais periféri-

2. EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS
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ca em relação a um grande centro, 
tais como Singapura, Amsterdã e 
Hong Kong; logo após vieram os 
Smartlabs, ou os assentamentos de 
menor escala, que recebem projetos 
criativos, de transformação ou re-
qualificação e podem assumir dife-
rentes configurações espaciais; em 
seguida estão os Global hubs ou lí-
deres urbanos, que buscam ratificar 
sua liderança global como grandes 
cidades a partir de seus maiores re-
cursos e prioridades políticas e; fi-
nalmente vieram os centros urbanos 
de segunda ordem, os quais pro-
curam adaptar os casos de sucesso 
as suas peculiaridades regionais e 
especializar-se em posicionamen-
tos e nichos, tais como Berlim, que 
se define como uma cidade criativa, 
Boston, que se apresenta como  uma 
cidade da ciência ou Copenhague, 
que se define como a cidade da mo-
bilidade.
 Por sua vez, o Escritório das 
Nações Unidas para a Redução do 
Risco de Desastres (UNISDR) serve 
como ponto focal e apoio no desen-
volvimento de políticas de redução 

de risco de desastres para os países 
e promove sinergias entre os vários 
organismos do sistema das Nações 
Unidas, organizações regionais,  
organizações não governamentais, 
sociedade civil e outros parceiros 
estratégicos. 
 O trabalho desenvolvido 
pela UNISDR é elaborado em apoio 
à implementação do Marco Sendai 
para Redução do Risco de Desas-
tres 2015-2030, que é um acor-
do voluntário e não vinculativo de 
15 anos com foco nas pessoas para  
enfrentar a redução do risco de  
desastres. Nesse sentido, desde  
setembro de 2012 a cidade de 
Campinas faz parte da Campa-
nha Mundial Construindo Cidades  
Resilientes: Minha cidade está se 
preparando! Desde a assinatura do 
compromisso, Campinas tem traba-
lhado na construção do progresso 
em relação aos Dez Aspectos  
Essenciais da Campanha, em par-
ceria com os representantes das  
diferentes partes interessadas e 
parceiros estratégicos que, através 
de um diálogo contínuo, reafirmam 

seu compromisso de reduzir o risco 
de desastres. 
 Essas experiências interna-
cionais e nacionais podem ser com-
partilhadas e adaptadas a outras 
cidades brasileiras, incluindo o Rio 
de Janeiro, que também é refe-
rência em várias experiências bem  
sucedidas de revitalização urbana  
e de organização de grandes even-
tos. Em comum essas experiências 
revelam que ainda que não haja uma 
receita ou fórmula geral para o de-
senvolvimento de cidades inteligen-
tes, alguns passos são fundamentais 
para avançar. Tais passos consistem 
no desenvolvimento de uma plata-
forma cooperativa a fim de atingir 
as metas ODS juntos, a qual seja útil 
para identificar as melhores práti-
cas e lições aprendidas entre as ci-
dades e garantir a transferência de 
conhecimento; adaptar as iniciativas 
de cidades inteligentes às realida-
des locais e identificar e desenvolver 
mecanismos de financiamento inte-
ligentes, alocando os recursos para 
aquelas iniciativas que realmente 
façam a diferença.  
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 O programa Uni-
ted Smart Cities  adota como estra-
tégia de implementação de metas 
uma plataforma que une empresas  
e governos, com o espírito da res-
ponsabilidade social. No caso desse 
programa, o foco consiste especifi-
camente em apoiar projetos de cida-
des inteligentes. Esse foco demanda 
não só uma articulação de governos, 
empresas e sociedade civil para  
a tomada de decisões, mas recla-
ma igualmente uma articulação de 
políticas públicas e a divulgação  
da sua direção, resultados e correções 
de rumo, ao longo do curto percurso  
de 15 anos. Tendo como foco o Pro-
grama United Smart Cities, pode-
mos estabelecer uma agenda posi-

tiva para a governança da cidade do 
Rio de Janeiro com estratégias para 
a sua execução. Ao fazê-lo, é pos-
sível aprender com as experiências 
internacionais e nacionais e investir 
nas nossas potencialidades e reco-
nhecer as nossas fraquezas. 

 Estabelecer uma 
agenda positiva para a governança da 
cidade do Rio de Janeiro com estra-
tégias para a sua execução não signi-
fica começar do zero, já existem ato-
res, instituições, projetos, iniciativas  
e ações governamentais em movi-
mento. Contudo, é preciso mapear 
os elementos chaves para avançar 
a estratégia de execução no âmbito 
desse ecossistema, tal como dispos-
to no quadro abaixo  e garantir que 
a qualidade das decisões tomadas 
permita um avanço seguro, contínuo 
e planejado.

 
Nesse sentido, apesar da 

importância de todos os elementos, 
vamos nos ater aqui ao elemento 
do modelo de governança dentre os 
elementos-chave para avançar as 
metas ODS para a cidade do Rio de 
Janeiro, pela sua importância para a 
qualidade das tomadas de decisão 
em todas as fases de evolução das 
cidades inteligentes, condição para 
a eficácia dos demais elementos da 
estratégia de execução das metas. 

 A governança é um 
eixo transversal das cidades inteli-
gentes, responsável pela qualidade 
de um governo e, por consequência, 
o desenvolvimento de seu municí-
pio. Para isso, mais do que um poder 
executivo qualificado, é necessário 
que haja foco no desenvolvimento 

econômico e no cuidado e zelo com 
as áreas sociais e ambientais, for-
mando o tripé do desenvolvimen-
to sustentável: econômico, social 
e ambiental . A governança tem se 
desenvolvido mais recentemente 
como um modo de regulação basea-
do em processos e interações entre 
o Estado e a Sociedade, no âmbito 
do qual o Estado aparece mais como 
articulador e indutor de consensos, 
além de principal (mas, não o único) 
executor de políticas públicas. 

 De fato, boa go-
vernança significa bons processos 
decisórios, e determina a qualidade 
do governo. Uma boa governança 
possibilita ainda decisões mais pac-
tuadas e, portanto, mais legítimas. 
Cidades Inteligentes não são possí-
veis sem bons processos decisórios, 
soluções pactuadas e legítimas. 

Considerados esses cri-
térios, podemos dizer que a gover-

nança democrática, através de redes, 
desenvolveu-se de maneira signi-
ficativa nos últimos trinta anos em 
nosso país e em nossa cidade. Do 
ponto de vista institucional, o país 
promoveu dezenas de conferências 
nacionais, que geraram dezenas de 
políticas públicas . 

 Nesse contexto de-
mocrático positivo, o Rio de Janeiro 
ocupou uma posição de destaque 
pelo seu potencial de desenvolvi-
mento, considerando-se inteligên-
cia, conexão e sustentabilidade, por 
meio de uma análise de 11 eixos rea-
lizada no estudo Ranking Connec-
ted Smart Cities  em levantamen-
tos realizados nos anos de 2015 e 
2016, nos campos de: Patentes, Bol-

sa CNPQ, Despesa Municipal com 
Urbanismo, Despesa Municipal em 
Segurança, Despesa Municipal em 
Saúde, Despesa Municipal em Edu-
cação, Escala Brasil Transparente, 
Conselhos e Receitas Municipais não 
Oriundas de Transferências, Gover-
nança, Empreendedorismo, Tecnolo-
gia e Inovação.  

 Analisando os re-
sultados das pesquisas verifica-se 
um melhor desempenho da cidade 
de São Paulo sobre o Rio de Janei-
ro, mesmo considerando-se que a 
base de comparação nesse período 
beneficiou o Rio de Janeiro, em fun-
ção dos recursos disponíveis e dos 
investimentos públicos e privados 
para a Copa do Mundo de 2014 e 
dos Jogos Olímpicos de 2016.

3. AGENDA POSITIVA DE GOVERNANÇA 
PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO
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 Além disso, em todos os 
anos do levantamento do eixo da 
governança do Ranking Connected 
Smart Cities , desde 2015, a cidade 
do Rio de Janeiro, apesar de uma 
boa colocação geral, está fora da 
lista das dez melhores cidades ava-
liadas em governança no resultado 
geral ou das classificações por porte 
de habitantes. E, de todas as cidades 
do Estado do Rio de Janeiro, apenas 
Macaé se destaca. Assim, é preciso 
entender melhor como podemos 
aperfeiçoar a governança em nossa 
cidade, tendo em mente os eixos do 
Ranking Connected Smart Cities. 
 Tomando o eixo do em-
preendedorismo, que se relaciona 
fortemente com inovação e tecnolo-
gia, pelas recomendações dos espe-
cialistas que formularam o Relatório 
GEM 2017 , as áreas de intervenção 
para melhoria das condições para 
empreender no país (inclusive no 
Rio), em opções combinadas (soma 

maior que 100%) são: políticas go-
vernamentais e programas: 88,3%; 
Educação e capacitação: 41,7%; 
Apoio financeiro: 40,0%. Todas es-
sas áreas de intervenção são impac-
tadas pela governança das cidades, 
uma vez que elas são influenciadas 
diretamente pelas políticas públi-
cas de investimento nas cidades, de 
qualificação do capital humano e de 
oferta de recursos para manutenção 
ou abertura de novos negócios.
 Assim sendo, mesmo 
ocupando uma posição de destaque 
pelo seu potencial de desenvolvi-
mento e tendo recebido investimen-
tos em infraestrutura para grandes 
eventos, os vários governos do Rio 
de Janeiro não parecem ter sido ca-
pazes de sustentar uma trajetória de 
índices positivos de desenvolvimen-
to econômico nas últimas décadas, 
nem estruturar uma governança 
pública da sua cidade que garanta 
investimentos e reúna uma plata-

forma participativa voltada para o 
desenvolvimento de políticas públi-
cas, rumo a uma cidade inteligente. 
 Além de outros fatores, em 
parte isto pode ser explicado pela 
carência de reflexão sobre o próprio 
estado e a cidade do Rio de Janeiro, 
segundo muitos, relacionada à traje-
tória nacional muito marcante dessa 
região como capital de um Império 
e de uma República . A plataforma 
cooperativa responsável pelo avan-
ço da agenda da cidade inteligente 
do Rio de Janeiro precisa resgatar o 
estado e a cidade como espaço privi-
legiado de estudo e de análise para 
o desenvolvimento de políticas pú-
blicas de desenvolvimento socioe-
conômico para o estado, de forma a 
sustentar a trajetória de recuperação 
social e econômica do Rio de Janeiro, 
ao longo do tempo, em bases sus-
tentáveis.    

4. O INSTITUTO RIO METRÓPOLE: UMA NOVA POSSIBILIDADE
 Recentemente foi criado o 
Instituto Rio Metrópole , que objetiva 
uma atuação integrada na organi-
zação, planejamento e execução de 
funções e serviços públicos de “in-
teresse metropolitano ou comum” 
no âmbito do Município do Rio de 
Janeiro e dos municípios do seu en-
torno. O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro é o responsavel pela ins-
talação da Autoridade Executiva e 
fixar a sua estrutura organizacional. 
 Além da criação da Autori-
dade Executiva da Região Metropo-
litana, a Lei Complementar determi-
na ainda a criação de um Conselho 
Deliberativo, com participação do 
governador e dos prefeitos, além 
de três representantes da socieda-
de civil, e um Conselho Consultivo, 
formado por 47 representantes do 
governo estadual, parlamento flu-
minense, prefeituras, câmaras de 
vereadores, instituições de ensino, 
órgãos de classe, organizações so-
ciais e empresários. Os dois con-
selhos fazem parte da governança 
e serão responsáveis por discutir e 
votar diretrizes para políticas públi-

cas na região. É uma possibilidade 
de governança com maior participa-
ção social.
 Pela sua natureza e compo-
sição o Instituto Rio Metrópole pode 
se transformar numa plataforma 
cooperativa responsável pelo avanço 
da agenda da cidade inteligente do 
Rio de Janeiro, resgatando o estado 
e a cidade como espaço privilegiado 
de estudo e de análise para o desen-
volvimento de políticas públicas de 
desenvolvimento socioeconômico, 
inspirado nos princípios da Agenda 
Positiva de Governança Pública. 
 Para tanto é preciso que 
esse novo Instituto esteja realmente 
aberto aos debates e as contribui-
ções da sociedade civil organizada, 
como as do ICRio e de agentes públi-
cos, como o Instituto Pereira Passos; 
estimule a academia para a criação 
de um repositório de conhecimen-
to para iniciativas de cidades inte-
ligentes, e garanta a transferência 
desse conhecimento ao identificar 
as melhores práticas e lições apren-
didas entre as cidades; articule com 
agências de fomento novos meca-

nismos de financiamento, e requa-
lifique as relações público-privadas 
especialmente via modelos de PPPs  
e de endowments. Esse é um roteiro 
promissor para o Instituto Rio Me-
trópole, desde que ele seja encarado 
como uma nova possibilidade insti-
tucional de cooperação público-pri-
vado em nosso Estado. 
 De fato, a academia tam-
bém ensaia sua contribuição, que 
pode ser levada para debate em fó-
runs como o Instituto Rio Metrópole, 
sinalizando não só uma agenda de 
governança mais também um novo 
sentido vocacional para a cidade e 
o estado do Rio de Janeiro, a partir 
de uma reflexão estratégica sobre a 
Crise de 2015-2017, que nos acer-
tou em cheio, ao derrubar o preço da 
commodity do petróleo. Essa refle-
xão estratégica, fornecida pelo Prof. 
Paulo Vicente Alves , nos alerta que 
a revolução tecnológica, que trará 
em algum momento a substituição 
do petróleo como fonte energética 
privilegiada da economia, tem um 
impacto direto na economia flumi-
nense, e requer uma estratégia de 
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desenvolvimento para além do pe-
tróleo. 
 Assim, a cidade inteligente 
do Rio de Janeiro deve nascer de um 
imperativo moral, a partir de uma 
concepção estratégica de futuro, 
coordenada a partir de uma plata-
forma cooperativa e desenvolvida 
em projetos criativos, com a adoção 
de políticas públicas articuladas. 
 Portanto, se o Rio tem sido 
vítima do problema de segurança 
pública, uma política pública ar-
ticulada numa cidade inteligente, 
reconhece que esse problema tem 
múltiplas causas, uma das mais crí-

ticas, talvez, seja a dificuldade de 
geração de empregos decorrente da 
indústria do petróleo, intensiva em 
capital, mas não em mão de obra. O 
foco em turismo, necessário, não é 
suficiente. Mas uma concepção es-
tratégica de futuro, tal como aquela 
endereçada na proposta desse Pro-
fessor , aponta cinco eixos transver-
sais de desenvolvimento, comple-
mentares, inovadores e sustentáveis 
de uma trajetória ao longo do tem-
po, indicativos de uma nova vocação 
para nossa cidade: indústria 4.0, 
transformação digital, agricultura 
de precisão, indústria aeroespacial 

e medicina avançada. Todas gerado-
ras de bons empregos, de alto valor 
agregado, e, em consequência, de 
bons impostos. Tais eixos transver-
sais se encaixam nas cadeias eco-
nômicas globais como um centro de 
agregação de valor, superando a ar-
madilha de uma única vocação ener-
gética baseada apenas no petróleo. 
 Com essa agenda positi-
va de governança, lastreada nessa 
concepção estratégica de futuro, a 
cidade do Rio de Janeiro será não só 
inteligente, mas também mais hu-
mana e continuará, como sempre, 
maravilhosa. Vamos em frente!  
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ICRio: Poderia nos explicar como está definida a estru-
tura e o ambiente de integridade em Furnas?

Fernanda Ornelas: Em 2015, Furnas iniciou o processo de 
implementação de seu programa de integridade, com a 
criação da Superintendência de Gestão de Riscos e Con-
formidade – RC.P. Esta área a qual estou a frente desde 
fevereiro de 2017 contempla atualmente três gerências 
– riscos e controles internos; conformidade; e seguran-
ça da informação. Nossa Superintendência é vinculada 
administrativamente ao Diretor Presidente, com reporte 
direto à Diretoria Executiva, bem como reportes periódi-
cos ao Conselho Fiscal e Conselho de Administração. O 
Estatuto Social de Furnas, em alinhamento com a Lei das 
Estatais, prevê ainda que a área de conformidade pode 
se reportar diretamente ao Conselho de Administração 
em caso de omissões do Diretor Presidente.
 

ICRio: Em sua percepção, qual o apoio da alta adminis-
tração para a programa de integridade de Furnas.

Fernanda Ornelas: O apoio da alta administração de 
Furnas é inequívoco, seja pelo acompanhamento e moni-
toramento das ações implementadas, seja pela liderança 

exercida em relação ao tema. Os membros da Diretoria 
Executiva têm concedido patrocínio total à área de inte-
gridade na implementação de políticas e procedimentos 
de integridade, com a participação em treinamentos alu-
sivos à gestão de riscos, controles internos e integridade, 
e ainda, por meio dos princípios e valores manifestados 
por meio de discursos para o público interno e externo, 
reconhecendo que a melhoria do ambiente de integrida-
de agrega valor à Companhia.

ICRio: Quais os pilares do programa de integridade de 
Furnas.

Fernanda Ornelas: O programa de integridade de Fur-
nas teve seu processo de implementação em dezembro 
de 2015, com a criação da área e aprovação do Manual de 
Compliance. À época Furnas já contava com o seu Códi-
go de Ética, e controles internos relativos à SOx, contudo, 
carecia de políticas e procedimentos para se adequar aos 
parâmetros do Decreto nº 8.420/2015, diretrizes da CGU 
e melhores práticas de mercado. A partir do ano de no-
vembro de 2016 iniciamos um processo de mapeamento 
interno de todas as áreas e processos, com vistas a identi-
ficação de áreas sensíveis à luz da integridade, realizamos 

Nossa  mantenedora Furnas, sociedade de economia mista federal, fundada em 1957, com sede na Cida-
de do Rio de Janeiro, possui grande relevância parra o setor elétrico nacional, seu parque industrial conta 
com 21 usinas hidrelétricas, 69 subestações e 29.946 km de linhas de transmissão, com capacidade ins-
talada de geração de 18.146 MW. Sua atuação alcança 15 estados e o Distrito Federal. Conta atualmente 
com 2860 empregados diretos. Em 2019, alcançou lucro líquido de R$ 3,2 bilhões.

Nesta  edição, entrevistamos a Head de Compliance e Riscos da Companhia, Fernanda Ornelas, com for-
mação em ciências contábeis pela UERJ, possui especialização em riscos e compliance, e Felipe Cabral, 
Gerente de Conformidade, advogado, especialista em controles internos e compliance.

ESPAÇO MANTENEDOR

FURNAS: EDUCAÇÃO 
PARA A CULTURA DA 
INTEGRIDADE

Head de Compliance e Riscos, 
Fernanda Ornelas.

Gerente de Conformidade,
Felipe Cabral.
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uma avaliação de riscos de fraude e corrupção, bem como 
mapeamento da base de fornecedores. A partir desse le-
vantamento implementamos políticas, normas internas e 
procedimentos para mitigação de riscos e aprimoramento 
de processos.

ICRio: Atualmente como você avalia a maturidade do 
programa de integridade.

Felipe Cabral: Atualmente o programa de integridade 
de Furnas conta com diretrizes bem definidas na Polí-
tica Anticorrupção, Política de Consequências e Política 
de Administração de Conflito de Interesses. Implemen-
tamos inúmeros procedimentos de rotina nos processos 
de negócios, com destaque para a due diligence de ter-
ceiros, incluindo-se fornecedores, parceiros de negócios, 
patrocinados e, mais recentemente cargos de gerência 
e empregados. Há um ano criamos a Gerência de Ges-
tão de Denúncias, unidade interna responsável pela 
apuração de denúncias, com reporte direto ao Conselho 
de Administração. Estamos investindo forte nos últimos 
anos na disseminação da cultura de integridade, com 
treinamentos específicos para os membros do Conselho 
de Administração e Fiscal, diretores, gerentes, fiscais de 
contratos e, de modo geral, todos os empregados. Furnas 
tem promovido nos últimos dois anos seminários de éti-
ca e integridade e, ainda, o Projeto Integridade Itinerante, 
cujo objetivo é levar à todas as suas unidades regionais 
apresentações lúdicas com iteração do público para tra-
tar de ética e integridade. Esse projeto é uma ação con-
junta das áreas de Conformidade, Ouvidoria, Auditoria 
Interna, Comissão de Ética e da Gerência de Apuração de 
Denúncias. Todos esses procedimentos estão hoje con-
solidados nos processos de negócios de Furnas, de modo 
que percebemos o alcance de perenidade no que tange a 
consolidação de práticas e cultura.

ICRio: Furnas foi laureada em novembro de 2020 no 
âmbito da Comissão de Ética Pública, com a melhor prá-
tica sobre due diligence de conflito de interesses, você 
poderia falar sobre essa iniciativa.

Felipe Cabral: Como servidores públicos latu sensu, os 
empregados de Furnas estão sujeitos à Lei nº 12.813/2013 
– Lei de Conflito de Interesses. Além da submissão a 
aludida lei, possuímos internamente a Política de Ad-
ministração de Conflito de Interesses e uma Instrução 
Normativa disciplinando o tema. Tais normativos, con-
tudo, não são suficientes para prevenir ou administrar 
situações que possam acarretar conflito de interesses, 
desta forma, implementamos um procedimento interno 
de due diligence de empregados, efetuado por meio do 
preenchimento anual de um questionário contendo per-

guntas que nos possibilitam identificar eventual situação 
de conflito de interesses. Este procedimento envolve o 
trabalho integrado da Gerência de Conformidade, Co-
missão de Ética e RH de Furnas. A partir da identificação 
de eventual situação de conflito de interesses, orienta-
mos o empregado e realizar consulta formal no SeCI – 
Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interes-
ses da CGU. Realizada a consulta o empregado obterá 
da Comissão de Ética de Furnas e da CGU uma posição 
oficial quanto a sua situação particular. Assim, este pro-
cedimento resulta em transparência e segurança jurídi-
ca para o empregado e para a Companhia, com vistas a 
prevenção de conflito de interesses.  

ICRio: Quais os desafios para o ano de 2021?

Fernanda Ornelas: Em minha opinião nosso desafio para 
2021 é manter a trajetória que vimos traçando até aqui, 
com a continuidade da disseminação da cultura de in-
tegridade, pois cremos que o investimento na seara da 
educação irá nos proporcionar melhoria no ambiente de 
integridade e governança. Por acreditarmos na melhoria 
do ambiente e cultura da integridade, Furnas é filiada à 
Rede Brasil do Pacto Global, ao IBGC, ACRJ, e ao ICrio, 
fóruns de debate e troca de experiências para a melhoria 
do ambiente de negócios.



ICRio ( Instituto de Compliance do Rio de Janeiro

38

COMPLIANCE & 
NAÇÕES & EMPRESAS 
& CLUBES DE FUTEBOL
JOÃO PAULO DA FONSECA 
PARRACHO SANT’ANNA 

Analista do BACEN, Advogado, 
Engenheiro, Mestre em Economia pela PUC-Rio.
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em Direito Civil, Empresarial e Processual Civil (UVA/
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 A ausência de comprome-
timento da alta administração com 
o conjunto de valores de uma orga-
nização é geralmente causada pela 
busca de resultados de curto prazo. 
Esta questão parece ter sido crucial 
na origem da maior crise financeira 
global dos últimos 90 anos: a Crise 
do subprime de 2008.
 Assim como os grandes de-
sastres aéreos, que não podem ser 
atribuídos a uma única causa, a cri-
se do subprime não está associada 
a uma única falha. Líderes do G-20 
reuniram-se em abril de 2009, em 
Londres, e apontaram as falhas de 
regulação e de supervisão dos mer-
cados financeiros como uma das 
principais causas para a crise dos 
subprime. Lacunas na regulação 
prudencial permitiram o surgimento 
de um sistema financeiro paralelo, 
à margem da regulação, formado 
por fundos de papéis de curto prazo, 
fundos de hedge, companhias finan-
ceiras, seguradoras, veículos de in-
vestimento estruturado e negocian-
tes de valor imobiliário (FRANCO E 
ROSMAN, 2010). Estas instituições 
se mostravam ávidas por assumir 

mais riscos em busca de lucro rápido 
ou imediato.
 Interessante notar que não 
são só as empresas que sofrem 
consequências nefastas quando 
seus líderes focam no curto prazo, 
em vez de respeitar os valores ins-
titucionais. Em “Por Que as Nações 
Fracassam”, uma das obras mais 
importantes de 2012 segundo a re-
vista The Economist, ACEMOGLU & 
ROBINSON (2012) concluem que as 
nações que conseguem um desen-
volvimento econômico sustentável 
são aquelas que, mesmo diante de 
crises, respeitam as instituições de-
mocráticas. Não é por menos que 
“CEOs” têm repensado seu foco no 
lucro e nos acionistas nos EUA, de 
acordo com reportagem  publicada 
no Brasil pela Revista Exame. 
 Todo o exposto acima leva a 
concluir que, quando se contempla 
como uma das soluções financeiras 
para os clubes de futebol brasileiros 
sua transformação em empresas, o 
sucesso desta opção está condicio-
nado à adoção das práticas de con-
trole de um efetivo Programa de 
Compliance. 

 Por uma série de razões, 
a Ética é o mais importante funda-
mento do sucesso nos mais varia-
dos campos de atividade e níveis 
de atuação. Em que pese costumei-
ramente nos referirmos à Ética no 
campo abstrato, no mundo real esse 
conceito torna-se cada vez mais re-
levante. Sem respeito aos valores 
institucionais (compromisso com a 
Ética), nações, empresas e clubes de 
futebol parecem fadados a fracassar 
na tentativa de um crescimento eco-
nômico sustentável.

1. INTRODUÇÃO - O VALOR DO COMPLIANCE
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 Os primeiros clubes de fu-
tebol no Brasil surgiram no final do 
século XIX, quando clubes fundados 
para prática de outros esportes vol-
taram-se para o futebol. Concebi-
dos como Associações Desportivas, 
a profissionalização da gestão dos 
clubes brasileiros até hoje pouco 
avançou, apesar das altas cifras que 
o futebol brasileiro movimenta. 
 Administrações temerá-
rias levaram determinados clubes 
a crescentes endividamentos. Com 
dívidas especialmente tributárias 
e trabalhistas que se acumulam há 
décadas, eles têm dificuldades para 
competir financeiramente com clu-
bes europeus e asiáticos, que aca-
bam levando para fora do país nos-
sos principais talentos, ainda muito 
jovens. 
 O Flamengo é hoje uma 
exceção, com um alto poder de in-
vestimento para compor seu elenco. 
Entretanto, para atingir este pata-
mar, boas negociações de atletas 
jovens, como a venda de Vinícius Jú-
nior para o Real Madrid, por R$ 164 
milhões, foram essenciais. 
 Com o advento da Lei n° 
9.615/98, intitulada Lei Pelé, um 
conjunto de exigências de boa go-
vernança foi imposto aos clubes de 
futebol (art. 13, caput e parágra-
fo único, inciso VI da Lei) e a algu-
mas outras entidades componentes 
do Sistema Nacional do Desporto 
(SND). Se não obrigou – como ain-
da não obriga – que tais clubes se 
tornassem “empresas”, a lei pas-
sou a demandar de seus dirigentes 
práticas de governança corporativa 
típicas de sociedades empresariais. 
Mesmo assim, dirigentes continua-
ram a ser eleitos e reeleitos sem que 
se pudesse observar significativa 
evolução.
 Pode-se citar alguns exem-
plos de regras estatutárias de clu-
bes brasileiros que contribuíam para 
este quadro:
 

1. a vedação à remuneração de di-
rigentes, na medida em que dificul-
ta que cargos-chave venham a ser 
ocupados por profissionais capaci-
tados; 

2. restrições à participação no pro-
cesso eleitoral a cargos diretivos e 
ausência de limites à reeleição; 

3. ausência ou limitação dos meca-
nismos de controle e fiscalização do 
Clube.

 Em abril de 2015  o Clube de 
Regatas do Flamengo deu um passo 
importante rumo ao sucesso que 
alcançou em 2019 : o seu Conselho 
Deliberativo aprovou sua própria 
versão da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, com a inclusão de emendas 
ao Estatuto do Clube cobrindo os 
principais pontos que buscam ga-
rantir gestões mais sadias, respon-
sáveis e transparentes. 
 O Estatuto do Flamengo 
prevê que todo dirigente que “cau-
sar prejuízos e atos lesivos ao pa-
trimônio e à imagem do Flamengo 
pode responder com bens parti-
culares, mesmo após o término dos 
mandatos”.
 Antes de mergulharmos 
no cerne da análise, importante re-
gistrar que uma partida de futebol 
é definida em poucos lances. Trata-
se de um jogo em que um instante 
pode definir o resultado. Assim, é 
maior a probabilidade de um único 
erro ou acerto poder definir o re-
sultado. Em esportes como o vôlei 
ou o basquete, por exemplo, dada 
a grande quantidade de pontos por 
partida, quase sempre o time que 
jogou melhor, acaba ganhando. No-
te-se que não está se afirmando 
que em outros esportes coletivos, o 
melhor time sempre ganha; o que 
se aponta é que nestas outras mo-
dalidades, o time que joga melhor 
em uma partida, em geral ganha. 
No futebol essa regra é muito mais 

violada que nesses outros esportes: 
quantas vezes um “montinho arti-
lheiro”, um cruzamento errado que 
acaba levando a bola diretamente 
para o fundo da rede ou um pênal-
ti mal marcado acabam definindo o 
resultado de uma partida de fute-
bol?
 Entretanto, em função de 
o campeonato brasileiro e a Liber-
tadores serem competições dificí-
limas e com um grande número de 
partidas, pode-se afirmar com re-
lativa segurança que o sucesso do 
Flamengo não pode ser explicado 
pelos caprichos da Sorte. Ainda que 
se possa apontar um jogo ou outro 
em que o Destino tenha favorecido o 
clube, cabe a citação: “Audaces for-
tuna iuvat”. Neste caso específico, a 
audácia esteve em não ceder às ten-
tações do curto prazo. 
 Para atrair ainda mais a 
atenção daquele leitor que é mais 
motivado pelos aspectos financeiros 
que esportivos, segue um número 
extravagante divulgado em estudo 
publicado no jornal Valor Econômi-
co : com premiações, bilheterias e a 
participação no Mundial de Clubes 
da FIFA em dezembro, o Flamengo 
chegou a uma receita, em 2019, em 
torno de R$ 1 bilhão (!!!) .
 Uma vez despertado o in-
teresse, tanto de esportistas, quan-
to de financistas, vamos destrinchar 
um pouco melhor as causas desses 
resultados.                                      
 De acordo com a análise ci-
tada, o sucesso financeiro do clube 
é resultado da reestruturação de dí-
vidas e melhoria de gestão iniciadas 
em 2013, quando especialistas, sob 
o comando de Eduardo Bandeira de 
Mello, passaram a controlar a ges-
tão do clube.
 O periódico informa que o 
Flamengo estava mergulhado em 
uma crise e após seis anos de dis-
ciplina fiscal, o clube carioca pôde 
aplicar cerca de R$ 500 milhões no 
futebol, incluindo as aquisições, 

2. O CASE FLAMENGO
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PEGAMOS UM CLUBE DESACREDITADO E SEM CREDIBILIDADE. ENTENDEMOS QUE 

O CAMINHO PARA A RECUPERAÇÃO ERA EQUILIBRAR O CLUBE 

FINANCEIRAMENTE. NO MEU DISCURSO DE POSSE, EU DISSE QUE PRECISÁVAMOS 

EQUACIONAR OS PASSIVOS FINANCEIRO, ÉTICO E MORAL. CLARO QUE TEVE 

GENTE IMPACIENTE, ATÉ MESMO NA IMPRENSA, QUE CRITICAVA BASTANTE 

E FALAVA QUE TINHA QUE GANHAR TÍTULO IMEDIATAMENTE, MAS A MAIORIA DA 

TORCIDA COMPREENDEU E ESTAMOS COLHENDO FRUTOS". 

“

salários, além de outras despesas. 
Pouco depois, o Flamengo contratou 
atletas como os atacantes Gabriel 
Barbosa, o Gabigol, e Bruno Henri-
que, os meias Gérson e Arrascaeta, 
laterais e zagueiros, além do técnico 
português Jorge Jesus. 
 Mister ressaltar que resistir 
à tentação de descontrole orçamen-
tário (pressão por resultados no 
curto prazo) não foi tarefa fácil; em 
entrevista à imprensa , Bandeira de 
Mello relatou essa dificuldade:
 “Pegamos um clube desacreditado  
e sem credibilidade. Entendemos 
que o caminho para a recuperação 
era equilibrar o clube financeira-
mente. No meu discurso de posse, 
eu disse que precisávamos equa-
cionar os passivos financeiro, ético 
e moral. Claro que teve gente impa-
ciente, até mesmo na imprensa, que 
criticava bastante e falava que tinha 
que ganhar título imediatamente, 
mas a maioria da torcida compreen-
deu e estamos colhendo frutos". 
 Atente-se às palavras  
escolhidas pelo ex-dirigente: equa-
cionar passivo ético e moral. Na 
mesma linha deste estudo, Bandei-
ra de Mello afirma, nessa entrevista, 

que a questão ética foi seu guia no  
hercúleo projeto de reestruturação 
do Flamengo.          
 Há quem atribua o sucesso 
do futebol rubro-negro às cotas que 
a televisão pagou ao clube nos últi-
mos anos. Para questionar tal racio-
cínio, basta recordar o caso do Esta-
do do Rio de Janeiro com os royalties 
do petróleo: sem uma boa gestão, 
recursos extras acabam virando uma 
fonte de mais desequilíbrio, ao inflar 
gastos desnecessariamente.
 A mudança fundamental 
na gestão do Flamengo foi a imple-
mentação de um sistema informal 
de Compliance. Ainda que não tenha 
sido esse o termo usado pela Im-
prensa, nem pelo próprio Flamengo, 
para divulgar o processo, foi isto que 
ocorreu. Senão vejamos:  

1. quem iniciou a implementação 
do novo sistema de controle foi o 
presidente e seus diretores (suporte 
da alta administração); 

2. houve mapeamento dos riscos - 
constatou-se o grande risco era o 
descompasso entre receitas e des-
pesas (avaliação de riscos); 

3. a alta administração, logo no iní-
cio da gestão, deixou evidenciado 
que haveria um equacionamento fi-
nanceiro, moral e ético, traçando um 
programa para atingir estas metas 
(código de conduta, ainda que não 
escrito); 

4. a nova gestão foi resiliente 
quando enfrentou as críticas quan-
to à obtenção de resultados no curto 
prazo (criação e fortalecimento de 
uma cultura organizacional); 

5. foram seis anos perseguindo 
os objetivos traçados, o que exigiu 
constante acompanhamento contá-
bil (auditoria e monitoramento). 

Ao analisarmos, então, o caso do 
Clube de Regatas do Flamengo, 
emerge uma conclusão que parece 
inegável: o Compliance não é capaz 
apenas de levar uma empresa a se 
adequar às exigências legais, tem 
capacidade de conduzir essa em-
presa ao sucesso em sua área de 
atuação.
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 Programas de Compliance 
não são padronizados e devem ser 
desenvolvidos conforme as especi-
ficidades de cada organização, pois 
os riscos são diferentes. Quando um 
programa é elaborado para evitar 
práticas que possam ser considera-
das infrações à lei penal, fala-se em 
“Compliance Criminal”.
 No entanto, não são apenas 
as infrações a leis penais que devem 
ser evitadas. Mesmo uma entidade 
esportiva pode estar sujeita às  
normas concorrenciais, ambientais, 
tributárias, trabalhistas, às leis de 
proteção ao consumidor etc..
 Com base nas disposi-
ções da Portaria CGU Nº 909 DE 
07/04/2015 e nas diretrizes para 
empresas privadas, como notam 
COIMBRA & MANZI (2010), os re-
quisitos básicos do programa de 
integridade para fins da Lei anticor-
rupção não diferem daquilo que a 
doutrina já recomendava, podendo-
se apresentar a seguinte síntese: 

1. comprometimento e apoio da 
alta direção; 

2. definição de instância responsá-
vel pelo Programa de Integridade; 

3. análise de perfil e de riscos; 

4. estruturação das regras e ins-
trumentos (padrões de ética e de 
conduta, políticas  e procedimentos 
escritos); 

5. Comunicação e Treinamento e 
estratégias de monitoramento proa-
tivo contínuo de processos.

3. MECANISMOS DE 
SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE

 A primeira etapa de im-
plantação de qualquer Sistema de 
Compliance é a avaliação de riscos, 
que pressupõe o mapeamento das 
regras legais a que o clube deve 
obediência. A Lei Pelé (9.615/98), 
o Estatuto do Torcedor (Lei nº 
10.672/03) e a Lei do PROFUT, den-
tre outras, compõem um microssis-
tema de direito desportivo, que visa 
a promover boas práticas, transpa-
rência e democratização do futebol.
 A Lei do PROFUT (Lei 
13.155/2015) estabelece princípios 
e práticas de responsabilidade fiscal 
e financeira, exigindo:

1. fixação do período do mandato 
do presidente ou dirigente máxi-
mo e demais cargos eletivos em até 
quatro anos, permitida uma única 
recondução; 

2. publicação das demonstrações 
contábeis padronizadas, separada-
mente, por atividade econômica e 
por modalidade esportiva, de modo 
distinto das atividades recreativas e 
sociais após terem sido submetidas 
a auditoria independente;

3. autonomia do Conselho Fiscal, 
assegurada mediante regras que 
garantam a escolha de seus mem-
bros mediante voto, com exercício 
de mandato que só permita a des-
tituição nas hipóteses previstas em 
regimento interno criado para o ór-
gão, com tal decisão cabendo a ór-
gão distinto daquele que o Conselho 
Fiscal está fiscalizando (§3o, I, II e III 
do artigo 4o da Lei 13.155);

4. proibição de antecipação ou com-
prometimento de receitas referentes 
a períodos posteriores ao término da 
gestão ou mandato, salvo

a) o percentual de até 30% (trinta 
por cento) das receitas referentes ao 
1o (primeiro) ano do mandato sub-
sequente; e 

b) em substituição a passivos one-
rosos, desde que implique redução 
do nível de endividamento (inciso IV 
do artigo 4o). 

5. previsão do afastamento imedia-
to e inelegibilidade, pelo período de, 
no mínimo, cinco anos, de dirigente 
ou administrador que praticar ato de 
gestão irregular ou temerária (arti-
go 4o, VIII, da Lei no 13.155/13)
 
 Esta Lei define GESTÃO TE-
MERÁRIA NAS ENTIDADES DES-
PORTIVAS PROFISSIONAIS DE 
FUTEBOL. A adequação dos estatu-
tos ao o novo cenário trazido pelo 
PROFUT é de extrema importância, 
inclusive, para a manutenção dos 
Clubes no Programa. 
 Com base nessa Lei, existe a 
possibilidade de adoção de medidas 
judiciais contra dirigente que causa-
rem prejuízos ao clube (artigo 27 da 
Lei no 13.155/13).
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 Pelo programa intitulado 
“Collective actions” , a Transparência 
Internacional fomenta a adoção de 
“pactos de integridade”. Outra ins-
tituição internacional que fomenta o 
Compliance é a Alliance for integrity. 
 Empresas de determinados 
setores voluntariamente se com-
prometem a adotar práticas éticas  
e transparentes, segundo regras por 
elas convencionadas. 
 Especificamente no âmbito 
do esporte, foi constituído o Pacto 
pelo Esporte, definido como “acor-
do voluntário entre empresas pa-
trocinadoras do esporte nacional, 
que define regras e mecanismos nas 
relações entre investidores e enti-
dades esportivas (confederações, 
federações e clubes). O objetivo é 

fornecer ferramentas de autorregu-
lamentação que definam boas prá-
ticas em governança, integridade e 
transparência, para a efetivação dos 
patrocínios feitos pelas empresas às 
entidades” . No âmbito do Pacto pelo 
Esporte foi criado o Rating Integra, 
que avalia os aspectos necessários 
para a estruturação de um bom sis-
tema de governança. 
 Da mesma forma, a CBF 
vem buscando estimular a adoção 
do Compliance nos clubes e federa-
ções. Em 30/10/2018 foi realizado, 
no Rio de Janeiro, o 1° Encontro de 
Compliance organizado pela CBF, 
primeira etapa do programa de in-
centivo da CBF para que as entida-
des aprimorem seus programas de 
Compliance. O 1º encontro, que teve 

a FERJ como anfitriã, contou com 
palestras de Graciela Garay, Dire-
tora de Compliance da Conmebol, 
André Megale, Diretor de Gover-
nança e Conformidade da CBF, Car-
los Renato Azevedo Ferreira, presi-
dente da Comissão de Ética da CBF 
e executivos da Ernst & Young e do 
Barbosa Müssnich Aragão (BMA). 
Em 14/11/2019 a CBF realizou o 2° 
Encontro de Compliance com Clubes 
e Federações, no Distrito Federal.
 O Coritiba Football Club 
foi o primeiro clube de futebol da 
América Latina a implantar um sis-
tema de Compliance, com o nome 
de Conduta Coxa Branca, liderado 
pelo então Diretor Jurídico do Clube, 
Gustavo Nadalin . 

4. INSTITUIÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO 
DO COMPLIANCE

CONCLUSÃO
As práticas antiéticas constituem 
“vantagens competitivas”, pelo me-
nos até que sejam identificadas e 
sancionadas. Ao contrário, a longo 
prazo, todos ganham com a defesa 
das práticas éticas.  
O volume financeiro e a complexi-
dade da gestão esportiva cresceram 
ao longo dos anos, mas alguns clu-
bes mantiveram as mesmas caracte-
rísticas amadoras do início do século 
passado. Seja o colégio eleitoral for-
mado por associados ou por mem-
bros de órgão colegiado, a instabi-
lidade interna que envolve o futebol 
com temas associativos perturba e 
impede o seu desenvolvimento. Os 
times sofrem com o intenso proces-
so político, que, invariavelmente, re-
flete na sua gestão, e se ressentem 
de estabilidade.

O Compliance nos clubes de fute-
bol é uma ferramenta para ajudar a 
sanar esses problemas, prevenindo 
condutas que atinjam a instituição e 
melhorando a sua imagem externa-
mente. Um programa efetivo pode 
proteger a instituição e moralizá-la, 
garantindo a conformidade com as 
leis em vigor, os estatutos e normas 
internas dos clubes.
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GESTÃO 
DE RISCOS EM 
TEMPOS DE CRISE
LEANDRO DE MATOS COUTINHO
Advogado, conferencista e professor, com Pós-graduação em Direito Empresarial e Mestrado em Direito Público. Fundador e presidente do Instituto 
Compliance Rio (ICRio). Treinador De Empresa para Empresas (DEPE) da Alliance For Integrity, entidade do governo alemão, desde 2016. Pesquisador do 
Centro de Pesquisa em Crimes Empresariais e Compliance Professor João Marcello de Araujo Jr. (CPJM) da UERJ desde 2020. Autor do Livro “Compliance 
anticorrupção, a Lei das Estatais e a Defesa do Estado Democrático de Direito”, publicado pela Lumen Juris em 2018, e co-autor de diversas obras e artigos 
acadêmicos.

 Para tratar do tema Gestão de Riscos em tempos de crise, o presente trabalho será dividido em três partes.
 A primeira parte será dedicada à análise da Gestão de Riscos em si. Seus marcos fundamentais, critérios 
de implementação e acompanhamento, bem como a relevância que se dá ao tema, ao ponto de ser um dos pilares 
preconizados pela Controladoria-Geral da União para os Programas de Integridade.
 Em um segundo momento, discorrer-se-á brevemente sobre a obra “O cisne negro: O impacto do altamente 
improvável”, de Nassim Taleb. Serão tratados alguns conceitos trazidos pelo autor e sua crítica à Gestão de Riscos.
 Na terceira parte, pretendem-se discutir sobre o Covid 19 e o conceito de Cisne Negro do autor, para ao final 
indagar se a atual pandemia poderia receber a classificação de um cisne negro.
 Por fim, a conclusão destina-se a listar algumas ponderações resumindo o discutido no decorrer do texto.

1. INTRODUÇÃO 

 Quando se apresenta o tema da Gestão de Riscos,  a publicação ISO 31.000 – Gestão de riscos - Diretrizes  
fornece informações preciosas, tal como já apontado anteriormente , a começar pelas definições, como, por exemplo, 
do que vem a ser risco e do que se entende pela própria gestão de riscos. 
 Nesse sentido, risco é o efeito da incerteza nos objetivos, que pode ser positiva, negativa ou ambos; e a sua 
gestão é a atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização no que se refere aos riscos.
 Mais definições relevantes são: a probabilidade, que é a chance de algo acontecer (e pode ser definida, 
medida ou determinada por meios matemáticos ou não); e o controle, que é a medida que mantém e/ou modifica o 
risco, abrangendo qualquer processo, política, dispositivo, prática etc.
 Em outras palavras, considerando a existência dos riscos, as organizações devem buscar formas de geri-los 
de acordo com a probabilidade e, acrescento, o impacto de sua ocorrência. Quanto maiores forem a chance de os 
riscos se efetivarem e a severidade da sua materialização, maiores e mais importantes deverão igualmente ser os 
controles (processo, política, dispositivo, prática) adotados pela organização para mitigar ou eliminar (se possível) 
seus efeitos.
 Essa combinação de probabilidade e impacto dá ensejo à conhecida matriz de risco, cuja imagem a seguir 
 é um exemplo:

2. GESTÃO DE RISCOS 
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Probabilidade /
Impacto Sem Impacto Leve Médio Grave Gravíssimo

Quase certo Risco Elevado Risco Elevado Risco Extremo Risco Extremo Risco Extremo

Alta Risco Moderado Risco Elevado Risco Elevado Risco Extremo Risco Extremo

Média Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado Risco Extremo Risco Extremo

Baixa Risco Baixo Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado Risco Extremo

Raro Risco Baixo Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado Risco Elevado

Enquanto os eventos classificados como de Risco Baixo e sem impacto ou leve impacto não demandariam, em linhas 
gerais, qualquer tomada de ação pela organização, os classificados na parte mais alta e à direita da tabela, como de 
Risco Extremo, demandariam controles rigorosos e rápidos, na medida em que poderiam colocar em cheque a pró-
pria continuidade do negócio. Em outros termos, têm tamanha gravidade que podem levar a empresa à ruína.

Para que a organização possa classificar e lidar com os riscos que lhe são inerentes, vem à tona a gestão de riscos. De 
forma abrangente, a gestão engloba cinco atividades principais:
a) Estabelecimento do contexto e do escopo;
b) Entendimento das condições perigosas;
c) Identificação dos eventos indesejáveis;
d) Análise e valoração dos riscos; e
e) Consideração sobre os controles e barreiras.

Todas essas atividades devem ocorrer mediante intensa comunicação e consulta da unidade responsável pela gestão 
dos riscos com as demais áreas da organização e merecem, de tempos em tempos, para que permaneçam atuais e 
efetivas, monitoramento e revisão.

Registre-se que o processo de gestão de riscos, para que seja exitoso, deve contar com o patrocínio da Alta Admi-
nistração. Não por outra razão, o envolvimento e aprovação das altas instâncias da administração das empresas (Di-
retoria e Conselho de Administração) são usualmente exigidos pela legislação quando se trata de gestão de riscos .
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O quadro abaixo resume bem o processo de gestão de riscos mencionado:

Como forma de atestar a relevância do processo de gestão de riscos para as organizações, a Controladoria-Geral da 
União (CGU) elencou, em sua publicação Programa de Integridade – Diretrizes para empresas privadas , a análise de 
perfil e riscos como um dos pilares do Programa.

Assim a CGU descreveu a importância do tratamento dos riscos:
3º: Análise de perfil e riscos A empresa deve conhecer seus processos e sua estrutura organizacional, identificar sua 
área de atuação e principais parceiros de negócio, seu nível de interação com o setor público – nacional ou estran-
geiro – e consequentemente avaliar os riscos para o cometimento dos atos lesivos da Lei nº 12.846/2013.

 Ademais, a CGU alerta para a importância de que sejam consideradas as características dos mercados em 
que a empresa atua, bem como a probabilidade de ocorrência de fraudes e corrupção e seus eventuais impactos 
lesivos à atuação da empresa. Tudo em linha com o preconizado pela ISO, como tratado acima.

Se tais são as considerações gerais para o gerenciamento de riscos, como ficam elas quando se encontra em um 
momento de crise? Objetiva-se enfrentar essa questão nas próximas partes do trabalho.

3. “O CISNE NEGRO: O IMPACTO DO 
ALTAMENTE IMPROVÁVEL”, DE NASSIM NICHOLAS TALEB

 Após muitos anos de atua-
ção no mercado financeiro dos  
Estados Unidos da América, como 
investidor em Wall Street, Nassim 
Taleb passou à vida acadêmica. Ele 
tem uma visão bastante crítica em 
relação à gestão de riscos. 
 Em entrevista concedida ao 
Valor Econômico , assim se referiu 
ao tema: Risk management (gestão 
de risco) é lixo, pois a tentativa de 
determinar causa e efeito dos fatos 
é continuamente obstruída por  
fenômenos aleatórios. (Grifou-se)
 De acordo com a mesma 
publicação :
Em seu livro, Taleb utiliza a histó-
ria, a psicologia, a filosofia, a esta-

tística, entre outros assuntos, para 
defender a sua intrigante tese do 
´cisne negro´. A ave negra é o ícone 
de sua teoria porque é um evento 
aleatório que reúne os três pilares 
que a sustentam: grande impacto, 
probabilidades incalculáveis e 
efeito surpreendente. Entre os  
cisnes negros, Taleb cita o sucesso 
do Google e a tragédia do atentado 
às torres gêmeas, em 11 de Setem-
bro, de 2001, em Nova York.
 Explica Nassim Taleb que 
antes de a Austrália ser descoberta 
(século XVII) todos pensavam que 
só existiam cisnes brancos. Até que 
se registrou naquele país um cis-
ne negro (o cygnus atratus), algo 

inesperado que colocou em dúvida  
os conhecimentos de até então.

 Quando esse desconhecido 
é avaliado em outras perspectivas, 
percebe-se que o improvável existe 
e quando se apresenta é um evento:
a) altamente inesperado;
b) com grande impacto; e 
c) depois que acontece, busca-se 
uma explicação racional para afastar 
a aleatoriedade.

Segundo o autor, ainda, nem todo 
cisne negro traz más notícias, o que 
significa que ele pode ajudar ou 
atrapalhar. Considerando que não 
se sabe quando irá surgir um cisne 
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negro, o fundamental é que não se 
leve tão a sério o seu planejamento 
de vida, pois as coisas podem mudar 
quando você menos espera. Ele des-
taca que a tecnologia da atualidade 
pode auxiliar maximizando as suas 
opções nesse ambiente de incerteza.
 Uma pergunta que deve 
ser feita é por que não se consegue  
reconhecer o fenômeno antes que 
ele ocorra. Parte da resposta, de 
acordo com Nassim Taleb , deve-se 
ao fato de, em geral:
 
 [...] os seres humanos se 
limitarem a aprender conteúdos 
específicos em vez de adquirir sa-
bedoria em diversas áreas do co-
nhecimento. Concentramo-nos no 
que já sabemos e evitamos cada 
vez mais o desconhecido. Somos, 
portanto, incapazes de enxergar as 
oportunidades e nos tornamos vul-
neráveis ao impulso de sempre sim-
plificar, categorizar e não valorizar 
quem imagina o impossível.
(Grifou-se)
 

Ora, se a gestão de riscos não con-
segue, com seus processos, políticas 
e procedimentos, antever os riscos 
de fato (notadamente nas grandes 
crises), deixando uma grande mar-
gem aos desconhecido, como se 
deve agir?
 O autor dá algumas dicas.
 
Quando tratamos de cisnes negros 
negativos, ele afirma que aceitar 
que não podemos prever o futu-
ro implica a tomada de medidas de 
precaução contra tais eventos, como 
aquisição de seguros, contratação de 
opções, a existência de redundân-
cias (a natureza traz exemplos como 
2 rins, olhos, dentre outros), planos 
B etc. 
 Nessa linha do negativo, 
pode-se dizer que a vida evoluiu 
segundo esta lógica da via negativa. 
Não é porque o organismo apren-
deu a lição, mas sim porque outros 
foram eliminados, sobrando, por se-
leção natural, aqueles que são anti-
frágeis.
 

Por outro lado, quando se tratam 
dos cisnes negros positivos, a reco-
mendação do autor é a oposta, ou 
seja, expor-se ao risco, abraçando 
as oportunidades que surgem. Es-
sas oportunidades alimentam, por 
exemplo, o mercado capitalista que 
permiti o surgimento de inúmeras 
empresas em mercados promisso-
res. Mesmo que muitas delas fiquem 
pelo caminho, outras tantas podem 
alcançar sucesso no mercado, dada a 
liberdade de apostar e correr riscos.
 Como visto, mesmo com a 
crítica feita, a gestão de risco nas cri-
ses  deve ser manejada com cautela 
e cuidados adicionais (redundâncias, 
seguros e outros) sem que sejam 
perdidas de vista as oportunidades 
que podem delas mesmas surgir.
 Valem ser repisadas as ca-
racterísticas dos cisnes negros (alta-
mente inesperado, grande impacto 
e depois que ocorre, busca-se uma 
explicação racional para afastar a 
aleatoriedade) para que seja feita 
nova pergunta: seria o COVID 19 um 
cisne negro?

4. SERIA O COVID 19 UM CISNE NEGRO?

 Como amplamente divul-
gado, a pandemia do COVID 19 foi 
declarada pela Organização Mun-
dial de Saúde em março de 2020 .
 É indubitável que a doen-
ça apresentou ao mundo uma crise 
que não se via há mais de um século. 
Pensando em questões de saúde 
pública, evento comparável remonta 
à gripe espanhola, que ocorreu no 
início do século XX .
 Igualmente indubitáveis são 
os severos impactos causados pela 
pandemia, seja pela perspectiva de 
saúde, como também da economia. 
Nesse sentido, vê-se que uma das 
características do cisne negro se faz 
presente.
 Tendo isso por base, vários 
textos  foram publicados nos últi-
mos meses apresentando a COVID 
19 como um cisne negro.

 Mas como ficam os dois  
outros fatores? A pandemia poderia 
ser tida por altamente inesperada? 
E as explicações racionais para afas-
tarem a aleatoriedade?
 Os que viram os altos im-
pactos também enxergaram a pan-
demia do COVID como algo inespe-
rado, classificável assim como cisne 
negro. Mas coube ao próprio autor, 
Nassim Taleb, a tarefa de emprestar 
“interpretação autêntica” ao seu li-
vro para concluir que não é o caso .
 Apesar do terrível e notório 
impacto, mencionado anteriormente, 
a pandemia poderia ter sido prevista 
(era esperada), sendo, nas palavras 
dele, mais resultado da incapacida-
de da gestão dos atores públicos. 
 Ademais, os vários exem-
plos do passado demonstram que 
a doença poderia ter sido evitada, 

afastando a natureza de “altamente 
inesperada”. Pode-se citar de forma 
exemplificativa a pandemia pelo ví-
rus influenza A (H1N1), conhecida 
como gripe suína, de 2009, e a da 
HIV, cujo surto se iniciou na década 
de 1980, sem falar na cólera que 
continua a fazer milhares de vítimas 
a cada ano. 
 É bom que se sublinhe que 
o fato de não ser tida como cisne ne-
gro em nada afasta a gravidade da 
pandemia do COVID 19. Ao contrá-
rio, pois reconhece que fatos seve-
ros como esse podem ocorrer e cabe 
aos agentes públicos prepararem-
se para, com auxilio da ciência, evi-
tar situações tão desastrosas, quem 
sabe pelo menos pelos próximos 
100 anos.
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 A primeira parte deste texto 
foi dedicada à análise da Gestão de 
Riscos em si, com seus marcos fun-
damentais, critérios de implementa-
ção e acompanhamento, bem como 
a relevância que se dá ao tema, in-
clusive pela Controladoria-Geral da 
União ao defini-la como um dos pi-
lares dos Programas de Integridade.

 Em seguida, discorreu-se 
brevemente sobre a obra “O cisne 
negro: O impacto do altamente im-
provável”, de Nassim Taleb, apre-
sentando alguns conceitos trazidos 
pelo autor, bem como sua crítica à 
Gestão de Riscos, sem deixar de en-
dereçar caminhos para os momen-
tos de crise.

 Na terceira final, provocou-
se a discussão sobre o Covid 19 ser 
tido como um cisne negro. Em que 
pesem os gravíssimos efeitos cau-
sados pela pandemia, ela não pode 
ser tratada como inesperada, afas-
tando-a, portanto, nas palavras do 
próprio autor, da classificação como 
cisne negro.



  Dezembro 2020  ( Revista Compliance Rio

51

 Neste artigo, apresentamos 
uma releitura, sob um novo ponto 
de vista histórico, das propostas da 
estratégia aprendizacional, utili-
zando para tanto, ideias, propostas 
e referenciais teóricos da época em 
que foi criado originalmente (fi-
nal da década de 90), que, em sua 
grande parte foram corroborados, 
validados e evidenciados com o pas-
sar dos anos, sendo aqui acrescida 
e reforçada pela sua natural, e cada 
vez mais necessária, correlação com 
o conceito de compliance, que, não 
por acaso, vem crescendo de impor-
tância, e sendo reconhecido como 
um tema cada vez mais estratégico 
pelas organizações, levando-nos 
a desenvolver novas propostas e 
ideias correlatas ao que passamos a 
chamar de “compliance estratégico”, 
associado ao conceito de “estratégia 
aprendizacional”.
 Conforme definido por Bar-
cellos (1998), a estratégia apren-
dizacional é um neologismo criado 
para ilustrar um novo conceito de 
estratégia alinhado às demandas 
da “sociedade do conhecimento” na 
qual vivemos, e que portanto pre-
cisa estar, cada dia mais, associada 
à aprendizagem, revitalizando-se e 
retroalimentando-se, mantendo seu 

dinamismo, sua flexibilidade, sua 
criatividade, sua inovatividade, sua 
adaptabilidade, sua praxis etc.. 
 Com o passar dos tempos 
temos aprendido uma série de ex-
pressões associadas ao conceito de 
estratégia, como: estratégia organi-
zacional, estratégia de manufatura, 
estratégia corporativa, estratégia 
institucional, estratégia competitiva 
e muitos outros. Mais do que or-
ganizar, manufaturar, corporativi-
zar, institucionalizar, competir etc., 
a principal função da estratégia é 
aprender. Aprender a definir-se em 
conformidade com sua visão de fu-
turo, aprender a buscar as melhores 
alternativas possíveis para chegar lá, 
aprender a agrupar e distribuir da 
melhor forma os recursos, aprender 
a operacionalizar-se e implemen-
tar-se. Enfim, aprender a aprender 
ser uma estratégia efetiva e con-
temporânea. 
 Daí, a ideia de não cha-
má-la, por exemplo, de estratégia 
(organizacional) de aprendizagem, 
pois além de uma estratégia volta-
da para o aprendizado, a estratégia 
aprendizacional tem como função, 
não menos importante, esta au-
toaprendizagem necessária a conti-
nuidade e evolução do conceito e do 

entendimento que a estratégia pre-
cisa estar, cada dia mais, associada à 
aprendizagem, que, por outro lado, 
também é a base e o veículo para o 
contínuo desenvolvimento da estra-
tégia.
 Já o conceito de “complian-
ce estratégico”, decorre do caráter 
genuinamente estratégico que tan-
to o compliance, como outros con-
ceitos correlatos, de integridade, 
transparência, ética etc., vêm assu-
mindo nas organizações, nas quais 
o compliance precisa ir muito além 
da simples criação de uma unidade 
responsável, ou da designação de 
um executivo e/ou equipe dedica-
da ao tema, tendo em vista que o 
compliance precisa ser entendido e 
internalizado como uma diretriz es-
tratégica basilar, que deve servir de 
filtro, prisma e/ou referência para 
a tomada de decisões estratégicas, 
por todos os colaboradores, em to-
dos os níveis hierárquicos, tornan-
do-se uma atribuição permanente 
de todos, sendo  desdobrado e tra-
duzido em suas tarefas estratégicas 
e operacionais diárias.
 Portanto, paralelamente a 
esta conformação de nossa socie-
dade do conhecimento aos preceitos 
há anos anunciados, vivenciamos a 

“ESTRATÉGIA 
APRENDIZACIONAL” 
E “COMPLIANCE 
ESTRATÉGICO”
PAULO CÉSAR DE ARAÚJO BARCELLOS
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(FEA/UFRJ), especialista em RH (FE/UFRJ), mestre e doutor (em estratégia) pela COPPE/UFRJ. Criador de conceitos inovadores como: “Estratégia Apren-
dizacional”, “Balanced Scorecard de Segunda Geração”, “Metaestratégia”, “Atlas Estratégico”, “Strategy Mining”, dentre outros. É funcionário do BNDES, 
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evolução do conceito de compliance, 
tendo em vista que uma das princi-
pais características desta nova so-
ciedade está relacionada à amplia-
ção das ferramentas de produção e 
compartilhamento de informações 
e conhecimentos, que, por sua vez, 
passam a demandar não apenas 
novos regramentos e regulamen-
tos, como também o resgate de 
conceitos basilares de transparên-
cia, conformidade, confiança, ética e 
integridade, necessários para uma 
convivência mais responsável, neste 
novo mundo mais dinâmico, pós-
moderno e “líquido”.
 Da mesma forma que preci-
samos de informações de qualidade 
para a formulação e gestão da es-
tratégia (aprendizacional) das orga-
nizações, em suporte, por exemplo a 
ferramentas metodológicas de aná-
lise do ambiente, como é o caso das 
análises SWOT, PESTAL, de cenários, 
das 5 forças de Porter, de efetivida-
de e de monitoramento e avaliação 
(M&A), dentre tantas outras, vemos 
o mesmo ocorrer, por exemplo em 
relação a algumas ferramentas ba-
silares do compliance, como: know 
your customer (conheça seus clien-
tes), know your partners (conheça 
seus parceiros), know your em-
ployee (conheça seus empregados), 
know your supplier (conheça seus 
fornecedores), due dilligence (“dili-
gência prévia”) e background check 
(“verificação de antecedentes”), etc., 
que também devem ser suportadas 
por soluções tecnológicas adequa-
das, com vistas a garantir resulta-
dos de melhor qualidade sobre as 
avaliações e tomadas de decisões 
envolvendo os stakeholders (partes 
interessadas) da organização.
 Para tanto, há diversas fer-
ramentas de mercado que podem 
garantir tal suporte tecnológico, 

em especial quando suportadas por 
soluções de inteligência artificial, 
porém, vale destacar que o princi-
pal filtro para a correta seleção da 
ferramenta adequada a sua organi-
zação, e às suas demandas, é a sua 
própria estratégia, que precisa, por-
tanto, ser dinâmica, flexível e prepa-
rada para garantir o seu efetivo ali-
nhamento a tais soluções, como é o 
caso da estratégia aprendizacional, 
com vistas a garantirmos os ganhos 
de qualidade e eficiência decorren-
tes da efetiva utilização destas fer-
ramentas em todo o seu potencial. 
 Como nos lembra Tregoe 
(1993), “a última coisa de que uma 
organização que caminha na direção 
errada precisa, é chegar lá de forma 
mais eficiente”. É a estratégia que 
nos apresenta o caminho, o rumo e 
as melhores formas de identificar, 
e melhor explorar, a capacidade de 
uso efetivo de cada solução tecno-
lógica, porém, cada vez mais, este 
processo precisa estar alinhado, e 
em conformidade, com os princípios, 
valores e propósitos da organização, 
tornando assim o conceito de com-
pliance e suas práticas correlatas, 
cada vez mais estratégicos para o 
sucesso, e para a sustentabilidade 
das organizações.
 Assim, cada vez mais, as 
organizações estarão aptas a não 
apenas “estar em compliance” (em 
conformidade com regras, normas, 
regulamento etc.), mas também a 
“ser compliance”, que está mais re-
lacionado ao aprendizado e ao de-
senvolvimento da consciência e de 
atitudes efetivamente pautadas pela 
integridade e pela ética, de forma 
permanente e contínua.
 Assim como ocorre com 
a estratégia, cujo sucesso de im-
plementação depende do apren-
dizado, do comprometimento e da 

participação de todos os envolvi-
dos, conforme pressupõe a estra-
tégia aprendizacional, o complian-
ce também precisa ser aprendido 
e internalizado em todos os níveis 
da organização, tornando-se tare-
fa efetivamente diária, de todos os 
seus colaboradores, que, para tanto 
conta, de fato, é com pessoas (ideal-
mente qualificadas) atuando em 
processos, para alcançar seus obje-
tivos, garantindo ainda a sustentabi-
lidade da organização.
 Portanto, entendemos que a 
atuação das pessoas, de uma forma 
geral, e especialmente no “mundo 
das organizações”, deve ser pau-
tada pela integridade e pela ética, 
porém direcionada pela sua estraté-
gia (aprendizacional), seguindo não 
apenas as regras e normas internas 
e externas, mas também, e especial-
mente, os valores e princípios orga-
nizacionais que suportam a estra-
tégia, e em conformidade com suas 
declarações de visão de futuro, mis-
são e propósito, que também servi-
rão como filtros direcionadores das 
tomadas de decisões estratégicas.
 Neste sentido, apresenta-
mos, na sequência algumas ideias, 
a partir das quais esperamos contri-
buir para um melhor entendimento 
sobre estes pilares da aprendiza-
gem e da participação, basilares, no 
nosso entendimento, tanto para a 
estratégia aprendizacional, quanto 
para o compliance estratégico, bus-
cando ilustrar que este casamento 
entre a estratégia aprendizacional e 
o “compliance estratégico”, no qual 
o desenvolvimento de uma das par-
tes é alimentado pela outra, parece 
ser o elo perdido do processo de 
transformação da estratégia plane-
jada, em ações efetivas e adequadas 
de implementação, em conformida-
de com seus princípios e propósitos.

A ÚLTIMA COISA DE QUE UMA 
ORGANIZAÇÃO QUE CAMINHA 
NA DIREÇÃO ERRADA PRECISA, 
É CHEGAR LÁ DE FORMA MAIS 

EFICIENTE”

“
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 Em 1998, autores como 
Bethlem, já chamavam a nossa aten-
ção para esta questão do processo de 
aprendizagem e mais especificamen-
te para o processo de aprendizagem 
de estratégia. Já no início de seu livro 
sobre estratégia empresarial , em um 
capítulo sobre aprendizagem e es-
tratégia, Bethlem (1998) afirma que 
o que se executa, voluntariamente, é 
antes aprendido e cooptado, anteci-
pando assim diversos conceitos basi-
lares posteriormente desenvolvidos, 
correlatos também a novas metodo-
logias de aprendizagem.
 O mesmo vale, até hoje, para 
os conceitos de compliance, integrida-
de e especialmente sobre a ética, que 
desde Aristóteles, aprendemos ser 
uma característica não nata, que pre-
cisa ser aprendida e aperfeiçoada ao 
longo de nossas vidas.
 Como afirmaram McGill & 
Slocum Jr (1995), as organizações 
precisam aprender processos chave 
que as capacitem a fazer a diferença, 
e não apenas realizar mudanças. As 
organizações precisam se tornar mais 
inteligentes. As organizações têm que 
aprender. O fator crítico com que a 
maioria das organizações se depara 
não é o que mudar, mas o que, e como, 
aprender. 
 O mesmo parece valer para 
o que passamos a chamar de “Com-
pliance Estratégico”, sob a perspectiva 
preventiva e antecipatória, necessária 
tanto ao novo olhar estratégico de ali-
nhamento da realização de práticas e 
em conformidade com a estratégia, 
como também sob a ótica de seu uso 
como referência para a escolha de 
opções e/ou alternativas e/ou para a 
tomada de decisões estratégicas.

 Analisando estas demandas 
até aqui apresentadas pode-se facil-
mente perceber que, já naquele final 
da década de 90 (quando o conceito 
de “estratégia aprendizacional” foi 
criado), estas não se coadunavam com 
visão estratégica e/ou com o modelo 
de planejamento estratégico tradicio-
nal, no qual ocorre a distinção entre o 
planejador e o executor. 
 Conforme crítica de Matus 
(1996), o planejamento tradicional, 
inicialmente uma simples técnica de 
projeções econômicas, que gradual-
mente se transformou em planeja-
mento do desenvolvimento econô-
mico e social, se inclui no campo do 
determinismo positivista simples, 
sem rigor científico, restringindo-se 
ao econômico, ignorando o mundo 
da política e das relações e subjetivi-
dades. (...) Nada é menos rigoroso do 
que ignorar as subjetividades que a 
realidade reconhece e toda explicação 
contém, para refugiar-se na falsa as-
sepsia do diagnóstico. 
 Barcellos (2004) já nos aler-
tava que apenas através da partici-
pação efetiva, íntegra, democrática e 
ética dos atores envolvidos, podemos 
diminuir esta utilização da subjetivi-
dade. Não podemos mais pensar em 
uma administração associada a mo-
delos decadentes nos quais a partici-
pação é substituída por mecanismos 
autoritários de controle e manutenção 
do “poder”, muitas vezes encobertos 
por um discurso participativo.
 Bradford e Cohen (1985), já 
antecipando algumas questões de in-
tegridade e ética, nos questionaram: 
Até que ponto os empresários pedem 
participação, mas o que querem na 
verdade limita-se a colaboração dos 

empregados no alcance de seus in-
teresses? Até que ponto os empre-
sários estão dispostos a correr o risco 
de perder um pouco de seu “poder”, 
distribuindo-o com seus emprega-
dos? Visualiza-se melhor o “poder” 
quando se o entende como uma co-
municação entre as pessoas, na bus-
ca de horizontes comuns, tomando 
decisões compartilhadas para seguir 
um determinado caminho, porém isso 
precisa estar fortemente ancorado em 
princípios e valores adequados e con-
formes.
 Na primeira acepção - de 
mandar e obedecer - o poder se dis-
farça, não raras vezes, em manipu-
lação, persuasão e cooperação. E nas 
suas formas mais drásticas de expres-
são ele aparece com a roupagem de 
força, punição e violência. Os subordi-
nados (e seguidores) suspendem seu 
próprio julgamento, discernimento e 
vontade, e seguem o que lhes é dito. 
O que lhes é ditado pelo líder, pelo 
chefe, pelo superior. Não é só na raiz 
da palavra, mas é igualmente aí que 
se pode encontrar a raiz da ditadura. 
 Portanto, vemos que a es-
tratégia, para ser efetiva nesta nos-
sa atual sociedade do conhecimento, 
precisa ser aprendizacional e emi-
nentemente participativa,  baseada 
na construção conjunta de soluções 
por todos aqueles que virão a imple-
mentá-la, tornando-os partícepes, 
co-criadores e proprietários de todo 
o processo planejamento, implemen-
tação e gestão da estratégia, tendo 
sempre como base os pilares da inte-
gridade e da ética.

2. APRENDIZAGEM E PARTICIPAÇÃO
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3. SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

 Sveiby, (1998), já nos aler-
tava que, lamentavelmente, desde 
aquela época (final da década de 
90), as organizações de negócios no 
estilo antigo não gerenciam bem o 
conhecimento – não foram projeta-
das para tal, e as dificuldades sur-
gem quando os ativos mais valiosos 
de uma empresa não são os objetos 
materiais, como máquinas, imóveis e 
fábricas, de propriedade da empre-
sa e que aparecem em seu balanço 
patrimonial,  mas bens intangíveis e, 
portanto, invisíveis, que, ao contrário 
dos ativos convencionais, crescem 
quando é compartilhado.
 Uma famosa capa da revis-
ta The Economist (de 06 de maio de 
2017), já nos alertava para o suces-
so das “gigantes da internet”, afir-
mando que o “dado” seria o “novo 
petróleo”, o que, embora sirva para 
ilustrar os grandes saltos, especial-
mente em termos de valor de mer-
cado, alcançados por estas empre-
sas, cujas operações estão baseadas 
em dados, informações e conheci-

mentos, como são os casos das líde-
res Amazon, Google, Apple, Micro-
soft etc., tal comparação dos “dados” 
com o “petróleo” não nos parece ser 
adequada, tendo em vista que, dife-
rentemente do petróleo, os dados, 
as informações e os conhecimen-
tos, são ilimitados, e se multiplicam 
quando compartilhados, conforme 
já nos alertara Sveiby (já citado) em 
1998.
 Nestes tempos de pande-
mia (2020), temos visto o cresci-
mento mundial de empresas como 
a Zoom. A companhia, criada em 
2011 no Vale do Silício, na Califórnia 
(EUA), cresceu bastante em valor de 
mercado, passando, segundo a re-
vista “Isto é Dinheiro” (de agosto de 
2020), dos US$ 26,1 bilhões, em ju-
lho de 2019, para US$ 73,8 bilhões 
neste mês, com uma valorização de 
182,7%, somente neste período (vide 
revista “Isto é Dinheiro”, agosto de 
2020). Outra publicação recente, da 
Infomoney,  de maio de 2020, já nos 
alertava que a Zoom teria alcança-

do um valor de mercado superior 
às sete maiores empresas aéreas 
mundiais somadas. São números 
impressionantes.
 Atualmente, empresários 
brasileiros de sucesso, como Jorge 
Paulo Lemann, fundador da AB Inbev 
e um dos homens de negócios mais 
bem-sucedidos do Brasil, também 
reconhecem isso. Lemann (2020) 
destaca que “é hora de aprender 
com as empresas mais inovadoras". 
Segundo ele, mudar uma cultura 
que foi bem-sucedida por muitos 
anos não é fácil e em uma empre-
sa grande as coisas andam devagar. 
O empresário também admite que 
sua companhia, que já foi modelo de 
sucesso seguido por muitos empre-
sários, está tendo que se reinventar. 
“Estamos tentando manter as coisas 
boas do nosso passado e aprender 
com empresas inovadoras como a 
Amazon”. Na era digital, segundo 
ele, o consumidor tem mais opções, 
quer inovações, então é preciso en-
tender bem o que ele quer.”

4. O CASAMENTO DA “ESTRATÉGIA APRENDIZACIONAL” 
COM O “COMPLIANCE ESTRATÉGICO”

 E é justamente nesta capa-
cidade de aprendizado, associada 
à correta utilização de ferramentas 
adequadas à identificação das ex-
pectativas e necessidades dos clien-
tes, que parece se basear a estratégia 
de atuação destas grandes empresas 
do conhecimento, o que tanto corro-
bora grande parte destes alertas e 
afirmações que apresentamos desde 
1998, como também reforçam a im-
portância e a necessidade ainda atual 
e crescente de conceitos como são os 
casos da “estratégia aprendizacio-
nal” e do “compliance estratégico”, 
especialmente quando tratados de 
forma alinhada e complementar, 
conforme aqui propomos.
 Portanto, percebemos que 
a estratégia aprendizacional, des-
de sua origem (Barcellos, 2004) já 

tinha como um de seus pilares ba-
silares o seu necessário alinhamen-
to com sistemas inteligentes, assim 
como o processo de aprendizado 
mais ágil e contínuo, que seria ne-
cessário para tanto, sendo que es-
tas ideias passaram a ser melhor 
compreendidas somente na última 
década, graças, por exemplo à dis-
seminação mundial tanto de concei-
tos, como: “aprendizagem criativa”, 
“learning agility” (aprendizado ágil),  
“lifelong learning” (aprendizado 
ao longo de toda a vida), “problem 
based learning” (aprendizagem ba-
seada em problemas), etc., como 
de ferramentas tecnológicas, como 
“machine learning” (aprendizado de 
máquina), “deep learning” (aprendi-
zado profundo extraído de grandes 
bases de dados), “mobile learning” 

(aprendizado por meio de dispositi-
vos eletrônicos móveis) etc., em sua 
maioria suportadas pelos avanços 
dos conceitos de inteligência artifi-
cial, redes neurais etc..
 Conforme alertado por Bar-
cellos (1998), a estratégia aprendi-
zacional não é um novo neologis-
mo criado para despertar uma nova 
onda e/ou moda no mundo das or-
ganizações, mas uma tentativa de 
melhor expressar a efetiva função 
da estratégia, que precisa estar, cada 
dia mais, associada à aprendizagem, 
revitalizando-se e retroalimentan-
do-se, mantendo seu dinamismo, 
sua flexibilidade, sua criatividade, 
sua inovatividade, sua adaptabilida-
de, sua praxis etc.. 
 Com o passar dos tempos 
aprendemos que a estratégia pre-
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cisa aprender a definir-se em con-
formidade com sua visão de futuro, 
aprender a buscar as melhores al-
ternativas possíveis para chegar lá, 
aprender a agrupar e distribuir da 
melhor forma os recursos, aprender 
a identificar as contribuições dispo-
níveis, e aprender a correlacionar, 
alinhar, complementar e integrar 
tais contribuições, aprender a ope-
racionalizar-se de forma dinâmica e 
flexível e implementar-se com efi-
ciência, de forma transparente, ínte-
gra, responsável, ética e sustentável. 
Enfim, aprender a aprender ser uma 
estratégia efetiva e contemporânea. 

 Assim, esta proposta pos-
sibilita a criação de um círculo vir-
tuoso, no qual a aprendizagem é 
a base e o veículo para o contínuo 
desenvolvimento da estratégia, que 
por sua vez estará, cada vez mais, 
voltada para a promoção da apren-
dizagem.
 Passados vinte e dois anos, 
a estratégia aprendizacional torna-
se madura, dá frutos, fortalece seus 
princípios basilares de integridade 
e ética, amplia sua capacidade de 
estar em conformidade com seus 
valores, missão, visão e propósito, e 
renova seus votos de alinhamento e 

união de esforços com o complian-
ce, agora definitivamente entendido 
como sendo estratégico, que, embo-
ra sempre estivesse ali, ao seu lado, 
finalmente passa a ter a sua impor-
tância estratégica reconhecida e va-
lorizada pelas organizações desta 
nossa sociedade do conhecimento.
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 O presente artigo tem por 
objetivo apresentar alguns dos de-
safios para uma implementação de 
programas de integridade na ad-
ministração pública direta – consi-
derando sua cultura organizacional 
e demais peculiaridades – tendo 
como ponto focal os Tribunais de 
contas, que, modernamente, não se 
restringem ao controle externo da 
administração pública, possuindo 
um papel pedagógico, tão ou mais 
relevante do que a função de con-
trole, sendo fundamental para a im-
plantação de tais programas.
 Compliance deriva do verbo 
em inglês to comply, que pode ser 
traduzido como “cumprir” ou estar 
em conformidade, sendo concei-
tuado na doutrina como “o dever de 
cumprir, de estar em conformidade 
e fazer cumprir leis, diretrizes, regu-
lamentos internos e externos, bus-
cando mitigar o risco atrelado à re-
putação e o risco legal/regulatório” 
(COIMBRA, 2010, p.2).
 De inspiração no direito 
comparado, sobretudo nos exem-

plos do americano Foreign Corrupt 
Practices Act (1977)  e do britânico 
UK Bribary Act (2010), o complian-
ce se difundiu de maneira mais ex-
pressiva no Brasil com a edição da 
Lei nº 12.846/13 , conhecida como 
Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa 
Limpa, que trouxe  possibilidade de 
responsabilização objetiva, no âmbi-
to civil e administrativo, de pessoas 
jurídicas (nacionais ou estrangeiras), 
quando da prática de atos lesivos à 
administração pública. 
 Sendo essas algumas das 
maiores inovações da lei anticorrup-
ção: 
i) objetivação da responsabilidade; 
ii) com foco na pessoa jurídica; 
iii) centrada no Direito Civil e no Di-
reito Administrativo; e iv) preocupa-
da com a proteção transnacional.
 
 No que concerne à que-
bra de paradigma com a utilização 
do direito administrativo ao invés 
do penal, parece acertada a opção 
legislativa, tendo em vista as difi-
culdades inerentes à utilização dos 

instrumentos criminais, seja pela 
natureza dos tipos penais, pela ne-
cessidade de prova de dolo (ou, ao 
menos, culpa), ou mesmo pela natu-
reza das sanções criminais. Respei-
ta-se, assim, o princípio do Direito 
Penal Mínimo (ultima ratio), tem-se 
à disposição um processo mais cé-
lere, com recurso a tipos com maior 
grau de abertura, sem a necessidade 
de se perquirir o elemento anímico 
do agente, tampouco demonstrar 
culpa (valendo-se da responsabili-
dade objetiva), e, tendo vista o ca-
ráter patrimonial dos atos lesivos, 
as penalidades são basicamente pe-
cuniárias  .
 É no momento da dosime-
tria da pena que a Lei da Empresa 
Limpa trouxe como causa atenuante 
a existência de “mecanismos e pro-
cedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e a aplicação efe-
tiva de códigos de ética e de con-
duta no âmbito da pessoa jurídica”  
(art. 7º, VIII), o que ficou claro 
com a previsão no regulamento  

1. INTRODUÇÃO
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(Decreto nº 8.420/15) de desconto 
de 1 (um) a 4 (quatro) por cento do 
cálculo da multa, na hipótese de 
comprovação da existência de pro-
grama de integridade.
 O Compliance se materia-
liza por meio de um programa de 
integridade, que, segundo o Decreto 
nº 8.420/2015, é:

Art. 41 “o conjunto de mecanismos e 
procedimentos internos de integri-
dade, auditoria e incentivo à denún-
cia de irregularidades e na aplica-
ção efetiva de códigos de ética e de 

conduta, políticas e diretrizes com 
objetivo de detectar e sanar desvios, 
fraudes, irregularidades e atos ilíci-
tos praticados contra a administra-
ção pública, nacional ou estrangeira.”  
 Nesse sentido um programa 
de integridade não é sinônimo de 
compliance, porém é instrumento de 
sua realização e segundo a regula-
mentação da Lei da Empresa Limpa 
deve atender diversos parâmetros, 
tais como:  comprometimento da alta 
direção, códigos de ética e conduta, 
treinamentos periódicos, controles 
internos,  canais de denúncia, e mo-

nitoramento contínuo do programa. 
  A implantação de um pro-
grama de tal amplitude pressupõe 
uma adequação à realidade da en-
tidade para a qual se está desenvol-
vendo o programa de integridade, 
de nada adiantando a utilização de 
programas de prateleira, ainda que 
bem sucedidos em sua origem, se 
não adequados à cultura organiza-
cional de onde serão implantados, 
tampouco fundados nos riscos ine-
rentes aos misteres do destinatário 
do plano.

2. COMPLIANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

 No universo corporativo – 
de onde é originário – o compliance 
teria a conotação de “conformidade” 
com normas em geral, dependendo 
do nicho de atuação de determinada 
sociedade, respeitando as exigências 
da respectiva entidade reguladora 
do setor, sendo comum a existência 
de mercados com menor ou maior 
grau de regulação. Nesse momento, 
importante lembrar que a preo-
cupação central da lei 12.846/13  
é com a corrupção , em sentido 
amplo, de modo que impossível se 
dissociarem as pessoas jurídicas de 
direito privado (corruptoras) dos 
agentes públicos (corrompidos) .
 Desde o FCPA (1977) existem 
proibições às empresas norte-ame-
ricanas de pagarem propina a agen-
tes públicos no exterior, o que gerou, 
no início, até uma preocupação com 
a competitividade das companhias 
americanas nos mercados externos, 

pois o pagamento de subornos  
a autoridades, especialmente em 
países emergentes, seria corriqueiro , 
de sorte que essa proibição legislati-
va poderia representar uma desvan-
tagem competitiva frente às multi-
nacionais que não possuíam barreira 
semelhante em seus países de ori-
gem (ARAÚJO, 2019, p. 247-272). 
 Nesse cenário, para que o 
compliance seja efetivo, especial-
mente nas relações público-priva-
das, “deve existir uma via de mão 
dupla: não se pode esquecer do 
papel fundamental a ser também 
desempenhado pela administração 
pública, estruturando e implemen-
tando mecanismos, procedimentos 
e práticas próprias que assegurem 
a conformidade de sua atuação”  
(OLIVEIRA, 2019, p. 67-72)
 Muito se escreveu sobre 
programas de integridade das 
empresas privadas, destinatárias  

últimas da lei 12.846/13, ou mesmo 
das estatais, também pessoas jurídi-
cas de direito privado, havendo pre-
visão expressa no estatuto jurídico 
da empresa pública, da sociedade 
de economia mista e de suas sub-
sidiárias (Lei 13.303/16), acerca da 
necessidade de programa de inte-
gridade. Tais comparações facilitam 
a transposição dos instrumentos 
de compliance, que corporificam os 
planos de integridade, das empre-
sas privadas para as estatais, o seu 
regime jurídico (direito privado, ain-
da que com particularidades em ra-
zão do acionista controlador) e sua 
estrutura empresarial.
 Por outro lado, quando 
se está diante da Administração  
Pública Direta, com suas peculia-
ridades, surgem questões a serem 
levantadas.
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 Hely Lopes Meirelles nos 
ensinava que "na Administração  
Pública não há liberdade nem  
vontade pessoal. Enquanto na  
administração particular é lícito  
fazer tudo que a lei não proíbe,  
na Administração Pública só é per-
mitido fazer o que a lei autoriza." 
(MEIRELLES, 2004, p. 88)
 Essa noção de legalidade 
formal, segundo a qual não há  
espaço para o administrador público 
inovar, ir além da lei, estando total  
e positivamente vinculado a ela, já 
foi superada. 
 Paulo Otero (2003), ana-
lisando a moderna dimensão do 
princípio da legalidade aplicável  
à Administração Pública, observa 
que, “excluídos os casos de reserva 
de lei expressamente previstos na 
Constituição, a Administração Pú-
blica poderá agir com fundamento 
directo no texto constitucional”. 
Dessa ideia de vinculação positiva 
ao Direito, surgiu o princípio da ju-
ridicidade, que “traduz uma lega-
lidade mais exigente, revelando 
que o poder público não está ape-
nas limitado pelo Direito que cria,  
encontrando-se também condicio-
nado por normas e princípios cuja 
existência e respectiva força vincula-
tiva não se encontram na disponibi-
lidade desse mesmo poder. Nesse 
sentido, a vinculação administrativa 
à lei transformou-se numa verda-
deira vinculação ao Direito”. 
Acerca do tema, Gustavo Binenbojm 
(2008, p. 15) ensina: 

“[...] Isso significa que a atividade  
administrativa continua a realizar-
se, via de regra, (i) segundo a lei, 
quando esta for constitucional (ati-
vidade secundum legem), (ii) mas 
pode encontrar fundamento direto 
na Constituição, independente ou 
para além da lei (atividade praeter 
legem), ou, eventualmente, (iii) le-
gitimar-se perante o direito, ainda 
que contra a lei, porém com fulcro 
numa ponderação da legalidade 
com outros princípios constitucio-
nais (atividade contra legem, mas 

com fundamento numa otimizada 
aplicação da Constituição).”
   
 Nessa toada, uma vez supe-
rada a ideia clássica de que o poder 
público – ao contrário do particular 
– apenas poderia atuar quando a lei 
(em sentido estrito) permitir, nos 
exatos limites do permissivo legal 
(legalidade estrita). Atualmente  
assegura-se maior liberdade de 
conformação à administração públi-
ca, atrelada, obviamente, a um maior 
controle, não apenas de subsun-
ção dos fatos à norma em tese, mas 
também finalístico, de adequação ao 
Direito, sobretudo aos princípios 
constitucionais em jogo. (BINENBO-
JM, 2008, p. 37-38) 
 Nesse caminho, podemos 
compreender que a lei anticorrup-
ção se inseriu num verdadeiro siste-
ma (legal) de defesa da moralidade 
(MOREIRA, 2014), composto pela 
Lei nº 8.429/1992 (Lei de comba-
te à improbidade administrativa); 
pela parte penal da Lei de Licitações  
e Contratos Administrativos (artigos 
90 e s. da Lei nº 8.666/1993); pela 
Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa 
da Concorrência – Antitruste); pela 
Lei Complementar nº 135/2010 (Lei 
da Ficha Limpa); pelos artigos 312 
et seq. do Código Penal, que disci-
plinam os crimes praticados con-
tra a Administração Pública; pela 
Lei de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/2011); pelos aprimoramen-
tos da legislação sobre lavagem de 
dinheiro (Lei nº 9.613/1998, com 
redação pela Lei nº 12.683/2012);  
e pela Lei das Organizações Crimi-
nosas e Colaboração Premiada – 
âmbito Penal (Lei nº 12.850/2013).
 Assim sendo, podemos 
dizer que a integridade pública  
decorre da própria força normativa 
do princípio da moralidade, inserida 
no contexto de defesa da probidade, 
estando ainda em consonância com 
a impessoalidade, a publicidade  
e a eficiência, pois um programa de 
compliance precisa, vg., de código de 
ética e conduta, comprometimen-
to da alta administração, canal de  

denúncias que proteja os denun-
ciantes de boa-fé, de modo que  
resguarda o próprio interesse públi-
co, zelando pela eficiência, uma vez 
que a corrupção e a fraude levam  
à ineficiência.
 Outra possível barreira  
à implementação de programas 
de integridade na Administração  
Pública é a dificuldade de identifi-
cação dos dados e informações de 
todos os stakeholders e, consequen-
temente, sua motivação a – dentro 
da teoria da agência  – estruturar 
adequadamente os incentivos que  
conduzirão os agentes públicos  
a atuar com maior integridade  
e eficiência. Quando se está diante 
da Administração Pública Direta  
teríamos que o povo é – coletiva-
mente – o principal. Ocorre que, sua 
participação é diferente do ambiente 
corporativo, com os acionistas, mes-
mo que os minoritários, pois não 
há um liame claro os unindo, ao 
contrário do que ocorre em uma 
companhia, onde os fins sociais e, 
consequentemente, o lucro, são inte-
resses comuns. Desse modo, os meios  
políticos de cobrança dos mandatários 
acabam se revelando insuficientes. 
 Outro grande entrave  
à penetração do compliance na  
Administração Pública é o neces-
sário comprometimento da alta  
administração – tone at the top. 
Como adaptar este pilar à realida-
de de mandatos com prazo certo de 
validade (4 ou 8 anos), indepen-
dentemente de quão eficientes se 
revelem na gestão da res publica? 
A base da pirâmide – os servidores 
de carreira – tem estabilidade, de 
modo a ficarem imunes às altera-
ções de mandatos. Com efeito, se-
ria possível dizer que, na Adminis-
tração Pública, o tom viria de baixo, 
dessa base de servidores, em regra,  
desvinculados da política.
 Sendo imperioso frisar que 
não se está a demonizar a política, 
valendo-se aqui do aforismo “assim 
como não se deve criminalizar  
a política, não se deve politi-
zar o crime”. (BARROSO, 2018).  

3. DIFICULDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
DE UM COMPLIANCE PÚBLICO.
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 Por outro lado, é latente a 
desconfiança das pessoas em geral 
 com a classe política, conforme  
demonstram as pesquisas realizadas 
pelo IBOPE, que, desde 2009, mede 
o índice de confiança social – ICS , 
estando os partidos políticos, o Con-
gresso Nacional e os governos locais 
nas últimas três posições do ranking 
nos últimos anos de pesquisa.  

4. OS TRIBUNAIS DE CONTAS 
COMO INDUTORES DE BOAS PRÁTICAS.

 A Constituição de 1988 
atribuiu papel de destaque aos 
Tribunais de Contas, superando  
a concepção de órgão de controle 
externo subordinado ao Poder Le-
gislativo, promovendo-os ao status 
de “mecanismo de colaboração  
e cooperação mútua e integrada no 
que diz respeito ao controle externo 
da atividade financeira estatal, es-
tabelecendo as bases para a sua in-
tegridade e confiabilidade, situando  
os Tribunais de Contas como órgãos 
independentes e autônomos, res-
ponsáveis pelo controle de toda 
atividade que importe gestão de 
recursos públicos, bem como da 
performance da estrutura estatal.” 
(WILLEMAN, 2020), de modo que 
seriam instituições superiores de 
controle – ISC. 
 Nessa mesma linha o Ins-
tituto Rui Barbosa - IRB, associação 
que promove a capacitação dos Tri-
bunais de Contas, os define como 
órgãos que têm um amplo conjunto 
de poderes e deveres, constitucio-
nalmente atribuídos, dentre os quais 
podemos sublinhar a prevenção dos 
desmandos por meio da promo-
ção da boa governança e a aferição 
do resultado das políticas públicas. 
Esses são grandes diferenciais que 
distinguem tais instituições e que 
têm potencial de contribuir, de for-
ma decisiva, para o desenvolvimento 
econômico e social do país.  
 Nesse cenário os tribunais 
de contas, enquanto Instituições 

Superiores de Controle – ISCs, são 
“watchdogs da integridade financei-
ra e da credibilidade informacional 
no setor público” (DYE e STAPE-
NHURST, 1998, p. 5). Contudo – além 
da função repressiva – as cortes de 
contas têm uma função pedagógi-
ca, orientando os administradores  
e demais agentes públicos, estimu-
lando um controle social, fomentan-
do a participação da sociedade. 
 A eficiência que deve nor-
tear a atuação finalística das cortes 
de contas, enquanto órgãos de con-
trole, também deverá ser observada 
nos processos administrativos das 
próprias cortes, tal qual nos órgãos 
e entidades a elas jurisdicionados. 
Outrossim, não poderia determina-
do tribunal de contas, em sua função 
de controle, cobrar qualquer provi-
dência não realizada por ele mesmo 
em sua atividade administrativa.
 Desse modo, tão salutar 
quanto à previsão em diplomas le-
gais (como as leis nº 7.753/2017  
e nº 6.112/2018, respectivamente do 
Rio de Janeiro e do Distrito Fede-
ral) da necessidade de programas 
de integridade para os particulares 
contratados pelo poder público,  
é a internalização da cultura da inte-
gridade pela própria Administração 
Pública, cuja semente já fora planta-
da em âmbito federal (vg. Decreto nº 
9.203/2017 e Portaria nº 57, de 4 de 
janeiro de 2019 da CGU ).
 Por  isso os tribunais de con-
tas precisam planejar seu compliance, 

analisando riscos, estipulando me-
tas de criação de programas de in-
tegridade, reunindo, muitas vezes, 
instrumentos até já disponíveis 
em suas estruturas, porém não  
organizados em uma forma sistêmi-
ca como um programa de integrida-
de deve ser.
 Iniciativa recente e louvável 
foi a do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro, que aprovou, por 
meio do Ato Executivo nº 23.370, de 
22/07/2020 (publicado no DO de 
27/07/2020), a “execução das ini-
ciativas estratégicas constantes dos 
Planos Operacionais de Controle 
Externo e de Gestão”, cujo programa 
nº 5 é justamente a implantação do 
compliance no âmbito do tribunal. 
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 “Em sua essência, compliance 
significa a observância das normas 
legais e regulamentares aplicáveis, 
bem como dos valores éticos gerais, 
dos códigos de conduta específicos de 
determinado ramo de atividade e das 
expectativas legítimas da sociedade” 
(BARROSO, 2018), podendo ajudar  
a aumentar a eficiência da Adminis-
tração Pública, não apenas para pre-
venir ou corrigir desvios oriundos da 
corrupção, mas também para otimi-
zar os procedimentos, melhorando os 
fluxos e trâmites burocráticos, moni-
torando continuamente a atuação das 

entidades, analisando permanente-
mente os riscos envolvidos.
 Os tribunais de contas exer-
cem um duplo papel nessa seara, em 
um momento atuando no controle 
externo, mesmo em sua função pe-
dagógica, estimulando a promoção 
do compliance nos órgãos e entida-
des públicos jurisdicionados, porém, 
em outro momento, na qualidade  
de executores das políticas públicas 
afetas aos seus misteres institucio-
nais, gerindo recursos – humanos  
e materiais – à sua disposição, as  
cortes de contas devem internalizar 

a cultura da integridade, tal qual os 
demais órgãos e entidades públicos. 
 Trata-se de mudança cultural, 
com a ascensão dos valores da ética, 
boa-fé e probidade, e, nesse processo, 
tão fundamental quanto o compro-
metimento da alta administração,  
é o engajamento dos servidores, 
pois o desenvolvimento da cultura  
organizacional não é um movimento  
unilateral.
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i  Regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2015

ii No art. 6º da Lei, além da multa há a previsão de publicação extraordinária da decisão condenatória, o que, em úl-
tima análise, gera efeitos patrimoniais à pessoa jurídica sancionada – danos à imagem.

iii Segundo Leonardo Boff a palavra corrupção tem origem na teologia muito antes de ser estudada por outras searas 
do conhecimento: “Antes de se falar em pecado original, expressão que não consta na Bíblia, mas foi criada por Santo 
Agostinho no ano 416 numa troca de cartas com São Gerônimo, a tradição cristã dizia que o ser humano vive numa 
situação de corrupção. Santo Agostinho explica a etimologia: a corrupção é ter um coração (cor) rompido (ruptus) e 
pervertido. Cita o Gênesis: ‘a tendência do coração é desviante desde a mais tenra idade’ (8:21). O filósofo Kant fazia 
a mesma constatação ao dizer: ‘somos um lenho torto do qual não se podem tirar tábuas retas’. Em outras palavras: 
há uma força em nós que nos incita ao desvio que é a corrupção”. (BOFF, 2020)

iv Utilizamos o conceito de agente público, em sentido amplo, da Lei de Improbidade administrativa: “Art. 2° Reputa-
se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.” (Lei nº 8.429/92)

v Confira-se à guisa de ilustração: (GALLAS, 2013)

vi “O ingrediente central da teoria da agência reside na existência de um ator (ou de um grupo de atores), deno-
minado agente, que adota decisões e assume posturas em nome de outro ator (ou grupo de atores), denominado 
principal. O principal, por sua vez, pode tomar decisões que afetam os incentivos disponíveis ao agente para que 
paute sua conduta, sendo que esse processo de estruturação de incentivos é um foco central da teoria da agência.” 
(WILLEMAN, 2020);

vii Nesse sentido, “a dimensão sociopolítica da governança demanda que a Administração não tome simplesmente as 
medidas de cima para baixo, mas que haja uma articulação bottom-up, o que agrega maior participação, democracia 
e eficiência no cumprimento de decisões que foram tomadas na base do
diálogo e não simplesmente da imposição.” (NOHARA et al. 2018).

viii Estudo anual que monitora a evolução da confiança da população em instituições e grupos sociais. Entre as insti-
tuições monitoradas, estão bombeiros, Forças Armadas, bancos, sistema judicial e governos. Disponível em: https://
www.ibopeinteligencia.com/produtos-e-servicos/indice-de-confianca-social/ Acessado em: 31/07/2020.

ix Disponível em : https://www.ibopeinteligencia.com/arquivos/JOB%2019_0844_ICS_INDICE_CONFIANCA_SO-
CIAL_2019%20-%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20(final).pdf Acessado em 31/07/2020.

x Nomenclatura utilizada pela INTOSAI – International Organization of Supreme Audit Institutions, organização in-
ternacional que reúne as Entidades Fiscalizadoras Superiores de 191 países membros e que goza de status especial 
junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Disponível em: https://www.intosai.org/?r=1 . Acessado 
em: 30/07/2020.

xi Disponível em: https://irbcontas.org.br/download/91/planejamento-estrategico/4483/v4-planejamento-estra-
tegico-mai2019.pdf . Acessado em: 06/08/2020.

xii A CGU disponibiliza manuais em seu sítio eletrônico: https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/pu-
blicacoes/integridade/colecao-programa-de-integridade. Acessado em 31/07/2020. 
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MENSAGEM DO 
CONSELHO FISCAL
Desde o início da fundação do Instituto, umas das prio-
ridades foi o desenvolvimento de estruturas de gover-
nança compatíveis e em linha com a temática abordada 
pelo ICRio junto a seus associados. Nesse contexto, um 
dos primeiros grupos formados para dar higidez e inte-
gridade ao Instituto foi o Comitê Fiscal.

Assim, em 16 de maio de 2018, poucos meses após a 
fundação do Instituto, já havíamos formalizado o Regi-
mento Interno do Conselho Fiscal. Este documento apre-
senta os papéis e responsabilidades dos componentes 
do Conselho Fiscal perante seus stakeholders.

Conforme definido pelo Guia de Orientação para o Con-
selho Fiscal publicado pelo IBGC, o Conselho Fiscal é um 
órgão que tem como principal atribuição fiscalizar de 
forma independente, buscando, por meio dos princípios 
da transparência, equidade e accountability, contribuir 
para o alcance dos objetivos da organização.

Nesse contexto, a estrutura formada pelo ICRIO con-
ta com profissionais com larga experiência no mercado 
com atuação ética e com atenção às suas responsabili-
dades e principalmente com a prerrogativa de atuar com 
transparência, equidade e prestação de contas a fim de 
garantir o cumprimento da missão do Instituto.

Ao longo dos últimos dois exercícios fiscais, o Conselho 
Fiscal realizou seis reuniões com o objetivo de desen-
volver os mecanismos necessários para o cumprimento 
de seus objetivos e cujo resultado foi a elaboração de 
alguns indicadores que tem como meta avaliar a estru-
tura de custos do Instituto, garantindo o cumprimento 
do objetivo principal do ICRio que é contribuir de forma 
organizada e sustentada para a melhoria das práticas 
empresariais, do ambiente de negócios e do padrão ético 
nas relações público-privadas.

Em linha com os princípios que regem nosso Conselho 
Fiscal, seguem abaixo, algumas informações importan-
tes para dar transparência às atividades do ICRIO.

O ano de 2019 apresentou uma evolução significativa na 
participação de pessoas jurídicas como Mantenedores 
do ICRIO, tendo representando um aumento 307% sobre 
o ano de 2018. Esta evolução é resultado de um traba-
lho de sensibilização de nossos associados em relação 
a seus empregadores, demonstrando o objetivo destas 
empresas no sentido de garantir um ambiente de valo-
rização da integridade, não só para as próprias compa-
nhias, mas também para o Rio de Janeiro.  

Em complemento também percebemos um aumento 
consistente na participação dos profissionais de Com-
pliance no Instituto, representando um aumento de 57% 
de participação de pessoas físicas em 2019 em relação 
a 2018.

CONTRIBUIÇÕES
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Verificamos no gráfico abaixo uma concentração de re-
ceitas representadas pelas mensalidades no início do 
ano, tendo em vista o prazo regulamentar de realização 
dos pagamentos da contribuição das pessoas físicas. 

É importante informar que as contribuições de pessoas 
físicas devem ser realizadas, conforme estatuto, semes-
tralmente, todavia, em vista do aumento da participação 
de mantenedores, optou-se por não realizar as cobran-
ças do segundo semestre, considerando que os recursos 
em caixa foram suficientes para a cobertura das despe-
sas correntes e extraordinárias.

Os principais investimentos realizados pelo Instituto 
em 2019 foram no sentido de desenvolver a cultura de 
Compliance junto aos seus associados, por meio de di-
vulgação do próprio Instituto e a realização de eventos 
periódicos, além da publicação da Revista ICRio, desta 
forma, houve contratação de serviços com este direcio-
namento, representando 67% das despesas correntes do 
Instituto.

CONTRIBUIÇÕES

GESTÃO DE CAIXA

DIRECIONAMENTO DE
DESPESAS
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O Conselho Fiscal considera que a Diretoria está cumprindo com seu papel social e atendendo aos objetivos estra-
tégicos estabelecidos, conforme pode ser visto abaixo:

Assim, cumprindo com as atribuições e responsabilidades do Conselho Fiscal, provendo transparência e prestação 
de contas, apresentamos este resumo das análises e trabalhos realizados pelo grupo e ficamos abertos a qualquer 
dúvida e questionamento por parte dos interessados.

Presidente do Conselho Fiscal
Janny Ribeiro Castro

Conselheiros 
Fábio Vital Lopes
Felipe Silva Cabral
Rodrigo Valverde
Tiago Vieira

CONCLUSÕES



Mantenedor Ouro:

Mantenedores Prata:



Avenida República do Chile, 330 - 14º andar, 
Torre Oeste - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-170.
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