
Brasília, 30 de Agosto de 2019

Secretaria Federal de Controle Interno SFC/CGU

Governança, Compliance 
e Gerenciamento de 

Riscos



Governança Pública  - Conceito

“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”

Manual de Governança Pública



Critério



Governança – Parecer ser 

“ Essa abordagem superficial e de certa forma oportunista é em geral orientada
por modelos prontos, que não foram profundamente refletidos e discutidos
internamente. Como consequência não geram um modelo de governança que responda
aos desafios da empresa em dado momento, já que cumprem apenas o papel do parecer
ser.

Quando isso acontece, cria-se uma dicotomia entre o que acontece de fato na
empresa e o que seus relatórios e documentos divulgam. Essa quase esquizofrenia entre
interno e externo destrói valor, minando o ambiente de confiança, diminuindo a atração e
a retenção de administradores e expondo a empresa a riscos, no mínimo, de reputação”

Sandra Guerra – Caixa Preta da Governança   



Compliance - Conceitos

Termo compliance tem origem no verbo em inglês to
comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma
instrução interna, um comando ou um pedido, ou seja,
estar em “compliance” é estar em conformidade com leis
e regulamentos externos e internos.



Compliance - Fundamentação

Compliance Integridade



Compliance - Fundamentação

Compliance IntegridadeCULTURA



Integridade

A qualidade daquele que se comporta da maneira

correta, honesta e contrária à corrupção.
(Integridade para Pequenos Negócios) 

Comportamentos e ações consistentes com um

conjunto de princípios e padrões éticos ou

morais adotados por indivíduos e instituições,

criando uma barreira para a corrupção.
(Transparência Internacional)



Discutir integridade em uma organização 

envolve temas como conduta ética, 

orientações e exemplos das lideranças, 

processos e divisões de trabalho, políticas de 

incentivo a determinados 

comportamentos, sistemas de prestação de 

contas, processos de monitoramento e uso 

de recursos e as interações com a sociedade 

em geral.



Integridade- Fundamentação 

Lei 12.846 e Decreto 8.420

• Responsabilização da pessoa jurídica

Decreto 9.203

• Política de governança da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional



CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Planejamento 
Estratégico

Mapeamento de 
Processos

Avaliação de 
Risco

Criação de 
Controles

Monitoramento 
e Indicadores

PRIORIZAÇÃO

DECISÃO



CONTEXTO ORGANIZACIONAL - COSO



Compliance - Fundamentação

Execução

Segurança



GESTÃO DE RISCOS - CONCEITOS



Controles Internos - Contexto

“ Excesso de Burocracia é um facilitador da corrupção”

Ministra Carmen Lúcia



Controles Internos - Contexto
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Controles Internos - Construção

• Vincular os controles as entregas da Instituição com integridade

• Indicadores reais e não formais

• Custo X Benefício

Entregas

• Discutir os controles a partir dos Recursos existentes

• Estabelecer Prioridades 

• Documentar decisão

• Custo X Oportunidade  

Gerenciamento de riscos

• Acompanhar os controles e tomar decisão. CULTURA. 

Gerenciamento



Obrigado!

antonio.leonel@cgu.gov.br

(Conheça a IN SFC/CGU n.º 03/2017)
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