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Integridade: como transformar a cultura?



Decreto Nº 9.203/2017

governança pública - conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em
prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas
e à prestação de serviços de interesse da sociedade;

valor público - produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de
uma organização que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas
de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos
específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos;

gestão de riscos - processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado
pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar
potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável
quanto à realização de seus objetivos.



Decreto Nº 9.203/2017

Mecanismos para o exercício da governança pública:

I – liderança para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa 
governança, quais sejam:

a) integridade;
b) competência;
c) responsabilidade; e
d) motivação;

II - estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de 
critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os 
serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido; e

III - controle, que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com 
vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, 
econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação da legalidade e da 
economicidade no dispêndio de recursos públicos.



Decreto Nº 9.203/2017

Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança de que trata o caput incluirão, no 
mínimo:

I - formas de acompanhamento de resultados;

II - soluções para melhoria do desempenho das organizações; e

III - instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências.



Decreto Nº 9.203/2017

Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança de que trata o caput incluirão, no 
mínimo:

I - formas de acompanhamento de resultados;

II - soluções para melhoria do desempenho das organizações; e

III - instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE): integridade pública diz respeito “ao 

alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios 
e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o 

interesse público sobre os interesses privados no setor 
público”



Cultura de Integridade 



Cultura de Integridade 

Integridade não é um fim em si mesma.

Deve estar integrada à Gestão Estratégica dos órgãos,
no acompanhamento de projetos, na mensuração
dos resultados.



Cultura de Integridade 

A compreensão do conceito de integridade vai além da avaliação de legalidade e conformidade 
das ações públicas, almejando a transformação cultural e a propagação de um espírito ético.

O trabalho envolve mapear sua cultura organizacional, seus processos de trabalhos, suas 
necessidades de avanço e construa, de forma participativa, inclusive da alta administração, seu 
plano de integridade.

Deve estar integrado aos outros instrumentos de planejamento, monitoramento, resultados, 
comunicação, processos e rotinas da Administração. 

Deve integrar as ações de transformação institucional, de transformação do Estado.

É uma ação coletiva. Envolve querer fazer.

Clareza de papeis, responsabilidades, atividades, mensagens-chave.

Palavra-chave: governança.

Resultados pautados no interesse público.



Cultura de Integridade: quais os benefícios percebidos concretamente?



Benefícios da implantação de um programa de integridade integrado à Estratégia e Transformação 
Institucional

Suporta a missão, a continuidade e a sustentabilidade institucional, pela garantia razoável de atingimento dos objetivos 
estratégicos;

Proporciona a eficiência, a eficácia e a efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica dos processos 
de trabalho;

Produz informações íntegras e confiáveis à tomada de decisões, ao cumprimento de obrigações de transparência e à prestação 
de contas;

Assegura a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos 
de governo e as normas internas do Ministério;

Salvaguardar e proteger bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou 
apropriação indevida;

Possibilitar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis, tenham acesso tempestivo a informações 
suficientes quanto aos riscos aos quais o Ministério está exposto, inclusive para determinar questões relativas à delegação, se for 
o caso;

Aumenta a probabilidade de alcance dos objetivos institucionais, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis; e

Agrega valor por meio da melhoria dos processos de tomada de decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos 
negativos decorrentes de sua materialização.



Benefícios da implantação de um programa de integridade integrado à Estratégia e Transformação 
Institucional

Outras dimensões:

Relacionamento com o público;
Convívio no ambiente de trabalho;
Conduta na participação em eventos externos;
Prevenção ao conflito de interesses; 
Nepotismo; 
Sigilo de informações; 
Condutas a serem observadas; e
Presentes e outros benefícios. 



Oportunidades: o que já está mudando na Administração  Pública Federal

• Decreto no 9.725/19 – Extinção de 21.000 cargos, funções e gratificações
 Extinção de cargos vagos
 Diminuição da variedade de tipologias e de níveis hierárquicos
 Preservação da atividade finalística

• Decreto no 9.727/19 – Critérios para a ocupação de DAS e FCPE
 Possibilidade de realização de processo seletivo
 Descrição de perfis dos DAS 5 e 6 (15/01/20)

• Decreto no 9.739/19 - Eficiência operacional
 14 medidas como pré-requisitos para pleitear concursos
 Criação do DAS 103 (gestão por projetos)
 Possibilidade de realocação de DAS 1 a 3 e 102.4 por ato da autoridade máxima



Oportunidades: o que já está mudando na Administração  Pública Federal

Dimensões da Transformação do Estado.



Transformação do Estado - Etapas
• Levantamento de dados e evidências que subsidiem a análise e a tomada  

de decisãoI – Diagnóstico:

• Identificação de possíveis soluções

• Aprovação do Plano de Gestão Estratégica e Transformação InstitucionalII – Ideação:

• Análise minudente de viabilidade e detalhamento das propostas de  
transformação institucional na forma priorizada;III – Elaboração:

• Aprovação dos atos normativos

• Implementação das medidas de transformação institucionalIV – Implementação:

• Implementação de sistemática de governança e gestão que perpetue os
resultados alcançados com a transformação institucionalV – Acompanhamento:

Oportunidades: o que já está mudando na Administração  Pública Federal



S1 Cadeia de
valor

S2 Análise
ambiental

S3 Referenciais e  
mapa  

estratégico

S4 Painel de  
indicadores e  

metas

S5 Projetos e  
entregas  

estratégicas

S6
Monitoramento  

da estratégia

S7 Avaliação da  
estratégia

ENDES e

estratégias  

setoriais

PPA

Planos Estratégicos  
dos Órgãos

Dimensões da Estratégia
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