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A Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE)

 Promover políticas que melhorem o bem-estar econômico e social das 
pessoas em todo o mundo 

 Oferece um fórum para compartilhar experiências e encontrar soluções 
para problemas comuns 

 Estabelece padrões internacionais sobre questões de políticas públicas



Trabalho da OCDE sobre integridade pública, 

controle / auditoria e compras públicas na ALC



A resposta à corrupção não parece 
ser anti-corrupção

Como combater a corrupção?

https://www.aclei.gov.au/corruption-
prevention/key-concepts/values-alignment

https://www.aclei.gov.au/corruption-prevention/key-concepts/values-alignment


Recomendação de Integridade Pública 

do Conselho da OCDE 2017



Uma real PRESTAÇÃO DE CONTAS



Uma CULTURA de integridade pública



Vamos brincar!
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Eu encontrei esta carteira…

Alain Cohn et al. Science 2019;365:70-73



Mensagens-chave 

1. As pessoas são menos “ruins” do 
que esperamos que sejam 

2. Super-humanos éticos são raros 

3. Controle excessivamente 
rigoroso e desconfiança podem 
sair pela culatra

4. Dinâmica social importa. 

5. Não apenas lute contra a 
corrupção, promova a 
integridade!

O fator HUMANO



O Código Colombiano de Integridade

 Desenvolvimento participativo

 Levantamento de valores-chave 
entre funcionários públicos

 Estratégia clara de implementação

 Lembrar, visualizar, engajar-se (ReViSe)

 Ativar, envolver, estimular, exemplificar

 Caixa de ferramentas

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad


Dilemas éticos… áreas cinzentas

“Acabaremos com a 
corrupção em 2 dias…, 

vamos legalizá-la”



Orientação: Um exemplo da Austrália
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Um SISTEMA de integridade coerente e 

abrangente



• A integridade é responsabilidade de 
todos os funcionários públicos

• Os gerentes desempenham um papel 
fundamental como líderes e 
exemplos

• No entanto, "agentes de integridade"
são frequentemente necessários no
nível organizacional

• Pessoas, comitês ou unidades cuja
responsabilidade é promover a
integridade dentro da organização

O desafio de implementar políticas de 

integridade: como chegar às entidades



Mensagens-chave

1. O OII não pode e não deve 
implementar todas as políticas de 
integridade em uma entidade

2. O OII deve concentrar-se na 
promoção de uma cultura de 
integridade institucional, articulando 
e garantindo a implementação do 
plano de integridade e combate à 
corrupção em sua entidade (2ª línea) 

3. O OII não pode ser a resposta para as 
fraquezas de outras unidades 
internas; ou até mesmo a sua 
inexistência

Os “Oficinas de Integridad Institucional” no Peru



Orientar e aconselhar os 
funcionários públicos em 
questões de integridade

Conduzir a incorporação 
de medidas de 

integridade nos planos da 
entidade

Monitorar, com apoio do 
SIP, a implementação de 
medidas de integridade

Comunicar internamente 
e externamente em 

relação à integridade

Sensibilizar os 
funcionários públicos em 
questões de integridade

Suporte na identificação 
de riscos de integridade e 
assessoria na seleção de 

controles

Participar dos Comitês de 
Controle Interno e 
contribuir para o 

monitoramento conjunto 
do controle interno

Apoiar o 
desenvolvimento de um 

plano de treinamento 
interno sobre integridade

Monitorar a conformidade 
com os processos de 

denúncias e a aplicação 
de medidas de proteção

Coletar informações 
sobre denúncias e 

sanções para melhor 
enfocar as medidas 

preventivas

As principais funções recomendadas 

(Peru)

A OCDE recomendou que as OIIs no 
Peru tivessem as seguintes funções principais



• Garantir profissionalismo, continuidade e autonomia razoável

– Reporte diretamente ao proprietário da entidade e ao SIP

– Ter um certo grau de autonomia administrativa e financeira

– Seleção por mérito dos chefes das OIIs (por exemplo, através do Corpo 
de Dirigentes Públicos de SERVIR) e, idealmente, do pessoal

• Adaptar o design organizacional à realidade institucional

O desenho organizacional do OII (Peru)

Versión mínima Versión intermedia Versión completa

Persona encargada a tiempo 

completo (“Oficial de Integridad 

Institucional”)

Unidad (“Oficina de Integridad 

Institucional”)

Unidad (“Oficina de Integridad 

Institucional”)

Entidades o dependencias 

desconcentradas pequeñas

Entidades o dependencias 

desconcentradas medianas y 

riesgos medianos de integridad 

Entidades grandes u entidades 

con altos riesgos de integridad 

1 persona 2 a 4 personas 5 a X personas



Aprovar o design do OII 
(mínimo, intermediário, 

completo)

Participar no processo de 
nomeação dos chefes do OII 

(com SERVIR e titular)

Monitorar a implementação 
do OII

Fornecer suporte técnico 
geral

Fornecer suporte técnico 
mais pronunciado para 

funcionários de suporte ou 
escritórios de integridade

Contribuir para desenvolver 
um plano de treinamento e 

treinar o pessoal do OII 
(com ENAP, ENC, 

universidades)

Receber relatórios e dados 
do OII sobre a 

implementação do PNILC

Estabelecer e promover 
uma rede entre os OIIs

Contratar uma avaliação 
independente do modelo OII

A Secretaria de Integridade Pública no 

Peru – Principal aliada do OII



Rede de Integridade Pública da América 

Latina e do Caribe (OCDE-BID)

2017: Santiago de Chile

2018: Lima

7-8/11/2019: Integridad y transparencia en infraestructura (Chile)



MUITO OBRIGADO

frederic.boehm@oecd.org

www.oecd.org/governance/ethics



La OII en el corazón del ecosistema de 

integridad institucional

OII

Secretaría General

Secretaría Técnica del PAD

Procuraduría Pública

Oficina de Control 
Institucional

Responsable Transparencia

Oficina de Recursos 
Humanos



• Sería recomendable que las OII no procesen denuncias

– Va más allá de la prevención, ya que toca casos individuales 
específicos y no sigue per se un enfoque sistémico

• Riesgos

– Menos incentivos para compartir información honesta

– A pesar de medidas preventivas pueden surgir casos de 
corrupción

– Pone en peligro que se perciba a la OII como “puerto seguro”

– Requiere recursos importantes

– Genera expectativas sobre resultados que la OII no puede lograr

– Decisión sobre cuando seguir o cuando desestimar una denuncia 
puede ser cuestionada

El rol de las OII en el 

procesamiento de denuncias



• Si una OII recibe una denuncia

– orientar al denunciante sobre los canales de denuncia existentes

– en caso de una denuncia anónima, trasladar la denuncia a la 
unidad competente y darle seguimiento 

– informar al denunciante cuál es el flujo de la denuncia y las 
instancias competentes dentro de la entidad

• Si se decide seguir estas recomendaciones

– analizar una actualización del DL 1327 para precisar las 
funciones de las OII con respecto a las denuncias 

– Al mismo tiempo se debieran empoderar y fortalecer las 
unidades en la entidad que tienen el mandato de investigar

El rol de las OII en el 

procesamiento de denuncias



• Si se mantiene la recepción de denuncias como una 
función de las OII, deberían tomarse las siguientes 
medidas específicas para mitigar los riesgos

– Establecer criterios claros para la decisión de seguir o desestimar 
una denuncia y comunicarlos hacia dentro y hacia afuera

– Separar las OII en dos sub-unidades

• Protocolos de comunicación precisos que regulen el intercambio de 
información entre las dos sub-unidades

• Estándares más estrictos de seguridad para la unidad que procesa 
denuncias (también deberían aplicarse al jefe de la OII) 

• Comunicación de esta separación con el fin de crear confianza en la OII 
y evitar que se perciba como un “policía”

El rol de las OII en el 

procesamiento de denuncias


