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Compliance
No âmbito institucional e 

corporativo é o conjunto de 
disciplinas para fazer cumprir 

as normas legais e regulamentares, as 
políticas e as diretrizes estabelecidas 

para o negócio e os processos 
da organização, bem como evitar, 

detectar e tratar qualquer desvio ou 
inconformidade que possa ocorrer.

Compliance (to comply), significa agir 
de acordo com uma regra, uma 

instrução interna, um comando ou 
um pedido.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Compliance
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1977 1995 1997 2000 2003 2005 2007 2010 2013 2015 2018
OCDE Convention on 
Combating Bribery 
of Foreign Public 
Officials in 
International 
Business 
Transactions (1997)

Lei nº 
12.846/2013 Lei 
anticorrupção 
brasileira

Inter-American 
(“OAS”) 
Convention Against 
Corruption (1996)

Council of 
Europe: 
Criminal Law 
Convention on 
Corruption 
(1998)

Corruption of
Foreign
Public
Officials Act
(1997)

Foreign Corrupt
Practice Act-
FCPA, U.S 1977 Sistema Mexicano 

Anticorrupção 

UK Bribery Act
Lei Sapin II 
criação da AFA, 
2018-França

African Union 
Convention on 
Preventing and 
Combating 
Corruption 
(2003)

United Nations 
Convention 
Against Corruption 
(“UNCAC”) enters 
into force (2005)

Russia ratifies
UNCAC (2006)

China revises its 
Criminal Law 
code to outlaw 
bribery of 
foreign officials 
(2011)

Lei Argentina 
nº 27.401 

Lei de 
Responsabilida
de Penal 
Empresarial 
(Ley 20392, em 
2009), Chile

Ato de 
Corrupção 
Transnacional 
(“ACT”), 2016-
Colômbia

Decreto nº 
8420/2015 
requisitos de 
programas de 
integridade

Evolução das Leis e Convenções Anticorrupção



Problema da Corrupção

“Destrói recursos públicos, amplia as 

desigualdades econômicas e sociais, cria 

descontentamento e polarização política e 

reduz a confiança nas instituições.”

OCDE, “Uma Estratégia contra a Corrupção”
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Elementos de um Programa de Compliance

Diretrizes internacionais apontam os principais elementos
de um Programa de Compliance eficiente:

 Envolvimento da alta administração.
 Códigos de ética.
 Políticas e processos.
 Capacitação e comunicação.
 Avaliação de riscos.
 Registros contábeis.
 Controles internos.
 Canais de denúncia.
 Diligência devidas.
 Investigações internas.
 Incentivos e medidas disciplinares.
 Melhora contínua.
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Integridade pública

Refere-se 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. 

Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE)
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Programa
Compliance ou Integridade

Compliance
Mecanismos internos para garantir 

conformidade com leis estrangeiras de 
combate à corrupção e relacionadas a 

outros temas ambiental, trabalhista etc.)

Integridade
Mecanismos internos para garantir 

conformidade com a Lei Anticorrupção 
Nacional, que é mais ampla, pois trata de 

fraude em licitações e execução de 
contratos com a administração pública.

(Lei nº 12.846/2013)



Fonte: Recomendação do Conselho da OCDE sobre Integridade Pública

Integridade Pública

 Envolver todos os 
poderes e níveis da 
federação.

 Responsabilização.

 Promoção de uma 
cultura de integridade 
em toda sociedade.

 Reforça pilares de 
governança.
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Prevenir

Sanar

Detectar

Programa de Integridade

Conjunto de mecanismos 
internos com o objetivo de 
garantir conformidade com a lei 
anticorrupção:

 Prevenir a ocorrência de atos 
lesivos contra a 
administração pública 
nacional e/ou estrangeira.

 Detectar e sanar eventuais 
atos lesivos.

(Decreto nº 8.420/2015)
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Requerimentos
Regras

Padronização

Governança

Políticas

Leis

Regulamentos

Transparência
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Governança no Setor Público 
compreende essencialmente os 

mecanismos de liderança, 
estratégia e controle postos em 

prática para avaliar, 
direcionar e monitorar
a atuação da gestão, com vistas à 
condução de políticas públicas e à 
prestação de serviços 

de interesse da 
sociedade.
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Funções da Governança

 Avaliar o ambiente, os cenários, o 
desempenho e os resultados atuais e 
futuros.

 Direcionar e orientar a preparação, a 
articulação e a coordenação de políticas e 
planos, alinhando as funções 
organizacionais às necessidades das 
partes interessadas (usuários dos serviços, 
cidadãos e sociedade em geral) e 
assegurando o alcance dos objetivos 
estabelecidos.

 Monitorar os resultados, o 
desempenho e o cumprimento de 
políticas e planos, confrontando-os com as 
metas estabelecidas e as expectativas das 
partes interessadas.

Governança

Gestão

Estraté
gia

A
cco

u
n

tab
ility

Ciclo de Governança e de Gestão
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Princípios da boa Governança
Foco do cidadão e dos usuários.
Entrega de valor público;
Clareza dos produtos e serviços prestados para cidadãos e usuários.
Organização responsável para com os cidadãos.
Dialogar com e prestar contas à sociedade.
Qualidade e efetividade dos serviços prestados aos cidadãos.
Definição dos processos, papéis e responsabilidades.
Transparência e qualidade de informações aos cidadãos.
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Contexto Brasileiro

Decreto nº 9.203/2017 de 

Governança Pública, incorporou no 

seu âmago as diretivas da OCDE para 
a Integridade Pública.

Pode ser entendida com uma 

estratégia complementar de combate 

à corrupção, antes no setor privado, 

agora no setor público e na sociedade, 

de maneira que se possa atacar o 

problema em todas as frentes.
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Programa de Integridade

Conjunto estruturado de medidas 
institucionais voltadas para a prevenção, 
detecção, punição e remediação de 
fraudes e atos de corrupção, em apoio à 
boa governança, estruturado nos eixos:

 Comprometimento e apoio da alta 
administração.

 Avaliação de riscos. 
 Monitoramento do programa de 

integridade.
 Existência de unidade responsável 

(Comitê) pela implementação no 
órgão ou na entidade.

Portaria 1.089, de 25/04/2018, que regulamenta o Decreto nº 9.203/2017 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL Macrofunções Estruturantes, Conselhos, Comitês e Comissões
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Sistema de Administração dos 

Recursos de Informação e 
Informática (SISP)

Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal (SIPEC) Sistema de Serviços Gerais (SISG)

Sistema de Contabilidade Federal 
(SCF)

Sistema de Administração 
Financeira Federal (SAFF)

Transferências públicas
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Sistema de Planejamento e 
Orçamento Federal (SPOF)

Sistema de Gestão de 
Documentos de Arquivo (SIGA)

Sistema de Organização e 
Inovação Institucional (SIORG)

Sistema de Custos do Governo 
Federal (SCGF) 

Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal (SCIEF)

Sistema de Correição do Poder 
Executivo Federal (SCEF)

Sistema de Comunicação de 
Governo do Poder Executivo 

Federal (SICOM)

C
o

n
se

lh
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Conselho Nacional 02

Conselho Nacional 01

Sistema de Ouvidoria do Poder 
Executivo federal (SOEF)

Sistema Brasileiro de Inteligência 
(SISBIN)

Sistema de Gestão da Ética do 
Poder Executivo Federal (SGEEF) 

Conselho Nacional “n”

Comitê de Controles Internos e 
Integridade (CCII)

Comissão de Gestão de Ética 
(CGEP)

Comitê de Tecnologia da 
Informação e Comunicações 

(CTIC)

Proposta de Comitês e Comissões Estruturantes de Suporte à Governança

Comitê de Gestão da Informação 
Corporativa (CGIC)

Comitê de Segurança da 
Informação e Comunicações 

(CSIC)

Comitê Estratégico de Gestão e 
Inovação Institucional (CEGI)

Comitê de Governança Pública 
(CGP)

Comitê de Logística e Patrimônio 
(COLP)

Comitê Estratégico de Gestão de 
Pessoas (CEGP)

Si
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e
m

as
 F
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al
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Sistema Finalístico 01

Sistema Finalístico 02

Sistema Finalístico “n”
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 
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Missão do Órgão 

Gestão do 
desenvolvimento e 

inovação institucional
Macroprocesso 

Finalístico 01
Gestão da estratégia 

corporativa

Gestão da informação 
corporativa

Gestão de controles 
institucionais

Gestão de 
comunicação 
institucional

Macroprocesso 
Finalístico 02

Macroprocesso 
Finalístico 03

Macroprocesso 
Finalístico “n”

Valor Público

C
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o
 E
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Fonte: A Cadeia de Valor da Previdência Social a partir da missão e das macrofunções estruturantes da administração pública. (Chaves, Nicir, 2016).
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e Gestão de pessoas Gestão de logística Gestão de patrimônio

Gestão financeira e 
contábil

Gestão de tecnologia 
da informação

Gestão de segurança 
jurídica e soluções de 

litígios

Gestão de 
transferências públicas

Valor 
Público 01

Valor 
Público 02

Valor 
Público “n”



19

Gestão de controles institucionais

Planejar a gestão 
de controles 
institucionais

Coordenar 
atividades de 
ética pública

Desenvolver 
atividades de 
inteligência

Desenvolver 
procedimentos 

correcionais

Monitorar a 
gestão de 
controles 

institucionais

Gerenciar 
manifestações de 

ouvidoria

Gerenciar a 
avaliação  de 

controles 
internos

Sistema de Controle 
Interno do Poder 
Executivo Federal 

(SCIEF)

Sistema de Correição do 
Poder Executivo Federal 

(SCEF)

Sistema de Ouvidoria do 
Poder Executivo Federal 

(SOEF)

Sistema Brasileiro de 
Inteligência (SISBIN)

Macrofunções Estruturantes, Conselhos, Comitês e Comissões

Gerenciar riscos corporativos



20Fonte: A Cadeia de Valor da Previdência Social a partir da missão e das macrofunções estruturantes da administração pública. (Chaves, Nicir, 2016).
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Base de:
Criação de Valor Público.
Estrutura Organizacional.
Estruturação da Governança Corporativa.
Referencial do Planejamento Estratégico.
Avaliação de riscos.
Análise de custos.
Segurança da informação.
Estruturação do Relatório de Gestão.
Elaboração de Manuais de Processos.
Elaboração de Indicadores de Desempenho.
Código de Classificação da Informação e Documentação.
Perfil de competências.
Controles de gestão.
Entre outras...

Qual a relevância da Cadeia de Valor Integrada nas Organizações?

As organizações são grandes colecionadoras de processos.
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Agentes Internos de Governança

Organizações Externas de 
suporte á governança

Auditoria Independentes
Controle Social Instâncias Internas de 

suporte á governança
Comissões e Comitês

Controles Institucionais
Ouvidoria

Agentes Externos de 
Governança

Regulamentações
Órgãos de Controles

Conselhos Internos

Conselhos Nacionais, 
Conselhos de Administração

e equivalentes

Organizações 
Superiores

Gestão Operacional
(Gerentes e Executores)

Sociedade e Estado

Cidadãos Outras partes 
interessadas

Governança

Gestão

Alta Administração

Gestão Estratégica
(Autoridade Máxima e 
Dirigentes Superiores)

Gestão Tática
(Dirigentes)

Governança

Gestão

Ciclo de Governança e de Gestão

Estraté
gia

A
cco

u
n

tab
ility
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Comitês Estruturantes

Alta Administração e Agentes Internos de Governança

Ministério

Gabinete do 
Ministro

Secretaria 
Executiva

Órgão Específicos 
Singulares

Órgãos 
Colegiados

Entidades 
Vinculadas

Comitês 
Estruturantes

Estruturação da Governança Corporativa

Comitê Estratégico de Gestão e Inovação Institucional (CEGI)

Comitê de Gestão da Informação e Documentação (CGIC)

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC)

Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC

Comissão de Gestão de Ética Pública (CGEP)

Comissão Estratégico de Gestão de Pessoas (CEGP)

Comitê de Governança Pública (CGP)

Instâncias Internas de Suporte à Governança

Comitê de Gestão de Logística e Patrimônio (CGLP)

Comitê de Controle Interno e Integridade (CCII)
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Estruturação da Governança Corporativa

Sigla Sistemas Estruturante
SIORG Sistema de Organização e Inovação institucional do Governo Federal.
SPOF Sistema de Planejamento e Orçamento Federal.
SCGF Sistema de Custos do Governo Federal.
SIGA Sistemas de Gestão de Documento de Arquivo.
SCIEF
SCEF

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal.

SOEF Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal.
SIPEC Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal.
SGEEF Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal.
SISBIN Sistema Brasileiro de Inteligência.
SISP Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.
SISG Sistemas de Serviços Gerais.
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Construção do Programa de Integridade

Objetivos.

 Descrição do perfil do órgão ou entidade.

Os principais riscos e as medidas de tratamento.

 Estabelecimento de unidade (Comitê) responsável em

conjunto com os setoriais, pelos processos:

Coordenar 
atividades de 
ética pública

Desenvolver 
atividades de 
inteligência

Desenvolver 
procedimentos 

correcionais

Gerenciar 
manifestações de 

ouvidoria

Gerenciar a 
avaliação  de 

controles 
internos



Monitoramento e Comunicação
Programa de Integridade Pública 

 Avaliar a eficácia das medidas de tratamento dos riscos.

 Realizar pesquisas de percepção sobre o programa de
integridade junto aos servidores.

 Indicar cursos de capacitação sobre o programa de
integridade.

 Realizar campanhas de divulgação sobre o programa de
integridade do órgão.
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“Só se 
conhece o que 

se pratica.”
Montesquieu



30

Obrigada
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