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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.

Aspectos
culturais





Ter um sistema que 
reduza as oportunidades 

de corrupção 

Mudar a cultura para fazer a 
corrupção inaceitável 
socialmente

Fazer com que as pessoas 
sejam responsáveis por 

seus atos



Portaria CGU nº 57/2019
Estabelece orientações sobre os procedimentos a serem 
adotados para estruturação, execução e monitoramento 
dos Programas de Integridade

Art. 1º Os órgãos e as entidades da APF direta, 
autárquica e fundacional deverão instituir Programa 
de Integridade que demonstre o comprometimento 
da alta administração e que seja compatível com sua 
natureza, porte, complexidade, estrutura e área de 
atuação.

Aspectos normativos



Portaria CGU nº 57/2019
Estabelece orientações sobre os procedimentos a serem 
adotados para estruturação, execução e monitoramento 
dos Programas de Integridade

Art. 1º

Aspectos normativos

§1º O comprometimento da alta administração 
deverá estar refletido em elevados padrões de 
gestão, ética e conduta, bem como em estratégias e 
ações para disseminação da cultura de integridade 
no órgão ou entidade.









Uma experiência 
da Colômbia para  

mudança de 
cultura





No código há uma definição para
cada valor e uma lista das ações 
que orientam a integridade do 
comportamento do servidor 
público:

– HONESTIDADE

– RESPEITO

– COMPROMISSO

– ZELO

– JUSTIÇA

“Alguma vez já se perguntou
exatamente o que significa e no 

que implica ser servidor público?”





Sou consciente de meu papel 
como servidor público e estou 

permanentemente à disposição 
para compreender e resolver as 

necessidades das pessoas com as 
quais me relaciono nas minhas 

tarefas diárias, buscando sempre 
melhorar seu bem estar.

O QUE FAÇO

Assumo meu papel de servidor 
público, entendendo o valor dos 

compromissos e responsabilidades 
que assumi perante à cidadania e 

ao país.

O QUE NÃO FAÇO

Não considero que meu trabalho como 
servidor público seja irrelevante para a 

sociedade.





Bateson, 2006





www.cgu.gov.br





Obrigada!


