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Due Diligence de 
Integridade
na Petrobras
—



O que é a Due Diligence de Integridade (DDI) ?

A DDI visa mitigar os riscos de 

integridade no relacionamento com 

nossas contrapartes (fornecedores, 

clientes, parceiros, entidades 

conveniadas e entidades 

patrocinadas).



E quem adota?

Grandes corporações, estatais ou privadas, de diferentes segmentos adotam a DDI 

no relacionamento com terceiros, no âmbito dos seus programas de integridade



Existem melhores práticas?



“Art. 32. Nas licitações e contratos de 

que trata esta Lei serão observadas as 

seguintes diretrizes:

V - observação da política de 

integridade nas transações com partes 

interessadas.”

E como fica a Lei 13.303/16 ?



Qual é o entendimento jurídico até aqui?

“Conclui-se, assim, a partir da análise da legislação mais atual que trata das licitações e contratos a serem

promovidos pelas empresas estatais (empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias),

em especial a Lei das Estatais (13.303/16) e a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13), que a adoção de

medidas que restringem a participação de terceiros em procedimentos licitatórios quando

verificado alto grau de risco de sua integridade encontra amplo apoio nas disposições legais

que foram ultimamente aprovadas com o intuito de combater as práticas criminosas lesivas

ao patrimônio nacional que se tornaram públicas com as notícias sobre os desvios bilionários que foram

e ainda vêm sendo descobertos no relacionamento comercial entre fornecedores e empresas estatais, com

grave comprometimento para a saúde financeira destas últimas.” (grifo nosso)

Relator: Desembargador Federal Marcelo Pereira

Decisão em 2º. Instância na Justiça Federal do RJ (caso Convida) – Abril 2019



Por ocasião da inscrição, da 

reclassificação e da 

renovação do Certificado de 

Registro Cadastral do 

fornecedor.

Por ocasião do 

preenchimento do 

Questionário de DDI na 

fase de habilitação de 

licitantes.

OU

Como funciona na Petrobras ?



Screening 

 Banco de dados especializados

 Ferramenta de pesquisa 

contratada

 Website da contraparte

 Histórico de fornecimento

 Listas de sanções internacionais

 Processos administrativos

Questionário DDI

 Perfil da Contraparte

 Relacionamentos com o Poder 

Público

 Histórico e Reputação

 Programa de Integridade

 Uso de Intermediários

 Documentação corroborativa

 Declaração de Veracidade

Avaliação do Programa de 
Integridade

 Verificação de evidências quanto à 

existência e aplicação dos 

elementos do programa

 Esclarecimento de dúvidas

 Solicitação de documentos e 

evidências

 Reuniões presenciais in loco ou na 

Petrobras

Atribuição do Grau de Risco de Intgridade (GRI)
 Ponderação dos fatores de riscos versus elementos do Programa de Integridade

 Verificação da existência de ações mitigatórias de riscos, quando existentes

 Publicação do GRI no Portal de Compras – disponível para a comunidade de suprimentos

Utilizando a seguinte metodologia...
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Preenchimento do 

Questionário de 

Integridade

FORNECEDOR SISTEMA

Segmento de bem 

ou serviço de maior 

risco?

Fatores de Riscos 

Identificados -

Questionário?

Não

Preenchimento do 

Questionário 

Complementar
Avaliação 

Complementar

Sim

Sim

FORNECEDOR CONFORMIDADE

Fatores de riscos?

Classificar GRI

Sim

Não

Classificar GRI

Nível 1 Nível 2
Screening

Nível 3

Portal de Compras

A extensão dos procedimentos dedicados a cada etapa da DDI é baseada nos riscos identificados

Sempre baseado em riscos...

Sistema DDI



Preparação Divulgação

Apresentação 

de lances ou 

propostas

Verificação 

efetividade de 

lances ou 

propostas

Negociação HabilitaçãoJulgamento
Interposição 

de recursos

Adjudicação/

Homologação/

Revogação

Assinatura do 

Contrato 

IMPEDIMENTO

Fornecedores sem GRI 

devem preencher o 

Questionário de DDI na fase 

de habilitação

PERDA DE CONDIÇÃO 

DE ASSINATURA

PORTAL DE 

COMPRAS

CONTRATADOR

E se o GRI for Alto ?

DESCLASSIFICAÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO

ou

INABILITAÇÃO



De acordo com o art. 4, § 3º do 

RLCP, as partes interessadas às 

quais seja atribuído GRI alto não 

poderão participar de 

procedimentos de contratação 

com a Petrobras, salvo em 

exceções.

Exceções do art. 4, § 3º do RLCP

I - Inaplicabilidade de licitação, prevista no art. 28, §

3º, da Lei nº 13.303/2016; 

II - Dispensa de licitação, nas hipóteses descritas no art. 

29, V, VIII, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII e XVIII da Lei nº 

13.303/2016; 

III - Inviabilidade de competição, devidamente 

demonstrada nos termos da Lei e do Regulamento; e 

IV - Licitações para alienação de bens. 

Mas existem exceções...



E parece que estamos conseguindo...

Ao final do primeiro 

trimestre de 2019 

cerca de 2% dos 

fornecedores 

avaliados 

apresentavam GRI 

Alto.

Desde 2015 mais de 

22 mil fornecedores

já tiveram GRI 

atribuído

Cerca de 11% de 

fornecedores 

reavaliados 

melhoraram sua 

classificação de GRI 

Alto para Médio



Destacando que a grande maioria possui GRI Baixo



Background Check
de Integridade
—



O Background Check de Integridade (BCI) 

faz parte do processo de gestão de riscos 

relacionados à seleção profissionais para 

posições chave

O BCI consiste na coleta de informações 

e inteligência para instruir à tomada 

decisão

O que é o BCI?
—



E a Lei 13.303/16 ?

“Art. 10. A empresa pública e a sociedade 

de economia mista deverão criar comitê 

estatutário para verificar a conformidade 

do processo de indicação e de avaliação 

de membros para o Conselho de 

Administração e para o Conselho Fiscal, 

com competência para auxiliar o acionista 

controlador na indicação desses membros.” 



Quando o BCI é 
solicitado?

—

 Na indicação de administradores ou 

conselheiros fiscais na Petrobras

 Na indicação e designação de 

profissionais para assumir funções 

gerenciais e de especialistas na 

Petrobras

 Na indicação da Petrobras para os 

cargos de administradores ou 

conselheiros fiscais em outras 

sociedades nas quais possui 

participação, bem como associações, 

fundações e entidades 

representativas em geral

 Na designação de profissionais para as 

atividades de “Traders”



E quais são os 
inputs?
—

Informações fornecidas pelo 

próprio candidato, 

combinadas com 

informações de sistemas 

internos da companhia e 

dados públicos, obtidos por 

meio de fontes gratuitas ou 

bases de dados pagas



Existem tipos diferentes de BCI ?

Validade: 12 meses

Análise de Função 

Gerencial 

Simplificada

 Assistentes

 Gerente

 Gerente Setorial

 Coordenador

 Especialista

BCIs Simplificados

Análise de Função Gerencial

 Gerente Geral

 Assessor Técnico do CA

 Assessor da Presidência

 Assistente Técnico Executivo*

Análise de Integridade de 

Dirigentes

 Administradores da Petrobras

 Administradores e Conselheiros Fiscais 

de investidas

 Titulares da Estrutura Geral da 

Petrobras

 Indicados da União

BCIs Completos

Validade: 24 meses



Item de Verificação

Tipo de Verificação

AFGS 

(simplificado)
AFG (completo) AID (completo)

Investigações Internas ● ● ●

Sanções disciplinares ● ● ●

Compromisso Ética ● ● ●

Relação de Inabilitados do TCU ● ● ●

Regularidade Cadastral ● ●

Participação societária ● ●

Pendências financeiras ● ●

Auditoria ● ●

Ouvidoria ● ●

Registro em listas de sanção ● ●

Processos Judiciais/ Administrativos ● ●

Exposição Política ● ●

Mídia Adversa ● ●

Política de Indicação ●

E o escopo de cada tipo de avaliação?



E como estão os números em 2019 ?

BCIs 
Simplificados

1.515

BCIs Completos
264



Contudo, no final do dia...



Obrigado
—
Edno Coutinho
Gerente de Conformidade


